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می گوید  ملی  رییس حکومت وحدت  غنی،  اشرف  محمد 
ارادۀ  اداری  فساد  ریشه های  خشکاندن  برای  حکومت  که 

جدی دارد.
محمد اشرف غنی، در نشست گرامی داشت از روز جهانی 
بود  شده  برگزار  ارگ  در  دیروز  که  اداری  فساد  با  مبارزه 
گفت، مبارزه علیه فساد اداری تنها وظیفۀ حکومت نیست، 
نقش مردم، رسانه ها، جامعۀ مدنی و همه اقشار مخصوصًا 

زنان افغانستان مهم است.
آقای غنی می گوید: »قیمت فساد را چه کسانی می پردازند؟ 
در گذشته کانکور یک نمونۀ واضح فساد بود، ده ها جوان ما 
انتحار کردند، هزاران جوان از جهت فساد در پروسۀ کانکور 
فساد  و  بی عدالتی  این همه  قیمت  معلوم دار  امید شدند،  نا 
حکومت  آمدن  کار  روی  با  اما  می پردازد،  غریب  اوالد  را 
وحدت ملی در این عرصه اصالحات گسترده به وجود آمده 

است«.

اعضای مجلس سنا می گویند که مردم مناطق محاصره شدۀ فاریاب در 
وضعیت بدی معیشتی قرار دارند و دولت باید برای نجات آنان از قدرت 

خود استفاده کند.
فضل هادی مسلم یار، رییس مجلس سنا در نشست دیروز این مجلس 
گفت که وضعیت در فاریاب دردآور است و مخالفان مسلح دولت 
بر خالف اصول دینی، اخالقی و حقوق بشری مردم را در محاصره 

اقتصادی قرار داده اند.
آقای مسلم یار گفت: »شخصاً فردا}امروز{ در این مورد با رییس جمهور 
صحبت خواهم کرد تا حکومت برای نجات مردم فاریاب از محاصره 

اقتصادی طالبان از قدرت خود کار گیرد و این محاصره را بشکند.«
گفتنی است که چندین قریه در منطقه سرحوض ولسوالی پشتونکوت و 
گرزیوان والیت فاریاب از چند هفته به این طرف در محاصرۀ اقتصادی 
طالبان مسلح قرار گرفته اند و مخالفان مواد غذایی را هم اجازه انتقال 

نمی دهند.
گل محمد رسولی سناتور فاریاب در مجلس سنا می گوید که 10 ولسوالی 
از  قبالً  که  در جورجان  اندخوی  ولسوالی های چهارگانه  و  فاریاب 
امن ترین ولسوالی ها بود در حالت سقوط قرار دارند و دولت تنها بر تعمیر 

این ولسوالی ها تسلط دارد.
او ُهشدار داد که اگر وضعیت در فاریاب و جوزجان کنترل نشود، بندر 
آقینه که ساالنه 500 میلیون افغانی برای دولت عواید دارد هم به دست 
طالبان سقوط خواهد کرد و یکی از منابع مهم مالی برای این گروه خواهد 

شد.
عبداهلل قرلق سناتور قندوز نیز وضعیت امنیتی غورماچ، پشتونکوت و 
اندخوی را تکان دهندۀ توصیف کرد و گفت که دولت فقط تالش می کند 
مراکز ولسوالی ها را در کنترل خود داشته باشد، اما تأمین امنیت مردم 

برایش مهم نیست.
نبیه مصطفی زاده سناتور جوزجان در مجلس نیز گفت که ولسوالی های 
قرم قول و قرغان جوزجان در حالت سقوط قرار گرفته و مردم نیز در 

وضعیت بدی قرار دارند.
سناتوران می گویند، یک قطعه  از کوماندوهای ارتش از حدود 5 ماه در 
منطقه سرحوض ولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب در محاصره طالبان 
قرار دارد و تاهنوز برای نجات این سربازان هیچ کاری صورت نگرفته 

است.
آنان تاکید کردند که حکومت باید برای نجات جان مردم مناطق محاصره 

شده در فاریاب، از طریق هوا مواد غذایی پرتاب کند.
بر اساس گزارش ها تاهنوز چندین کودک و پیرمرد در نتیجۀ محاصره 
طالبان در فاریاب به دلیل گرسنه گی و نبود خدمات صحی جان باخته اند.

كمیسیون انتخابات: 

روند شمارش آرای کابل متوقف است

آیاغزنی»تجـزیه«میشود؟
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ــد کــه پــس  ــات می گوین ــدگار: مســووالن در کمیســیون انتخاب مان
ــر در  ــد نظ ــل و تجدی ــی کاب ــوزۀ انتخابات ــال آرای ح ــالم ابط از اع
ــده  ــف مان ــت متوق ــن والی ــمارش آرای ای ــد ش ــورد، رون ــن م ای

اســت.
بــه گفتــۀ مســووالن ایــن کمیســیون، رونــد شــمارش آرای کابــل از 

چهــار روز بدین ســو متوقــف شــده اســت.
عزیــز ابراهیمــی، معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات در 
گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: مــواردی را کــه 
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی خواهــان بررســی آن بــود، کمیســیون 

ــت.  ــرار داده اس ــان ق ــار آن ــات در اختی انتخاب
ــیون  ــکاران کمیس ــر هم ــم منتظ ــروز[ ه ــروز ]دی ــۀ او: »ام ــه گفت ب
ــا  ــد، ام ــدا کنن ــور پی ــی حض ــت بررس ــه جه ــم ک ــکایات بودی ش
متأســفانه نیامدنــد و اگــر تــا فــرد ]امــروز[ بــرای بررســی مــواردی 
ــور  ــیون در حض ــد، کمیس ــور نیابن ــت حض ــث اس ــورد بح ــه م ک
نهادهــای ناظــر، نهادهــای مدنــی و نماینــده گان احــزاب سیاســی و 
نماینــده گان نامــزدان رونــد بازشــماری  آرا را آغــاز خواهــد کــرد«.

برخوردهای سلیقه یی یک کارمند قراردادی
معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات پیرامــون تأکیــد کمیســیون 
ــیون  ــو کمیس ــج عض ــاری پن ــر برکن ــی ب ــی مبن ــکایات انتخابات ش
ــق  ــه ح ــی را ک ــد مل ــم رون ــد: نمی توانی ــز می گوی ــات نی انتخاب
افغانســتان اســت، به خاطــر برخوردهــای  تمامــی شــهروندان 

ــم. ــده بگیری ــراردادی نادی ــد ق ــک کارمن ــلیقه یی ی س
ــه  ــت ک ــف اس ــای تأس ــد: »ج ــان می کن ــی خاطرنش ــز ابراهیم عزی
یــک کارمنــد قــراردادی سرپرســت ریاســت والیتــی یــک والیــت 
ــاس  ــر اس ــه ب ــاد ک ــک نه ــد ی ــام ارش ــج مق ــاری پن ــان برکن خواه

ــود«.  ــت، می ش ــه  اس ــرر یافت ــور تق ــم رییس جمه حک
ظاهــراً هــدف آقــای ابراهیمــی، کمیشــنر دفتــر والیتــی کمیســیون 
ــان  ــه او خواه ــت ک ــی« اس ــام »صحرای ــه  ن ــی ب ــکایات انتخابات ش
ــیون  ــزی کمیس ــر مرک ــی و دفت ــر والیت ــام دفت ــج مق ــاری پن برکن

ــت.  ــده اس ــات ش انتخاب
ــووالن  ــدگاه مس ــت دی ــه دریاف ــق ب ــم موف ــای پی ه ــا تماس ه ب

ــدیم. ــورد نش ــن م ــی در ای ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس
ایــن واکنش هــا در حالــی صــورت می گیــرد کــه کمیســیون 
شــکایات انتخاباتــی پنجشــنبۀ هفتــۀ گذشــته، همزمــان اعــالم ابطــال 
آرای انتخابــات پارلمانــی کابــل در یــک نشســت خبــری، شــماری 
از مســووالن انتخاباتــی در کابــل را از وظیفــه برکنــار و آنــان را بــه 

پرداخــت جریمــۀ نقــدی 100 هــزار افغانــی موظــف کــرد.
ــد، ســوءمدیریت  ــی گفته ان مســووالن کمیســیون شــکایات انتخابات
و نقــض قوانیــن و لوایــح انتخاباتــی از ســوی ایــن افــراد منجــر بــه 

ــم انتخاباتــی شــده اســت. تقلب هــا و جرای
انتخابــات،  کمیســیون  دبیرخانــۀ  رییــس  زمــان زی  احمدشــاه 
اول الرحمــان رودوال رییــس پیشــین انتخابــات کابــل، زمــری 
قلم یــار رییــس عملیــات ســاحوی کمیســیون انتخابــات، عبدالعزیــز 
صمیــم معــاون عملیاتــی و ســید ابراهیــم ســادات رییــس تکنالــوژی 

ــتند. ــت هس ــن فهرس ــامل ای ــات، ش ــیون انتخاب ــی کمیس معلومات
پیــش از ایــن نیــز نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات افغانســتان 
ــود  ــه وج ــد ک ــه بودن ــدگار گفت ــۀ مان ــا روزنام ــو ب در گفت وگ
اختالف هــا میــان کمیشــنران کمیســیون های انتخاباتــی باعــث 
ُکنــدی رونــد شــمارش آرا و برنامه ریزی هــا بــرای انتخابــات 
ــزار  ــد برگ ــاهِ بع ــد م ــا چن ــرار اســت ت ــه ق ریاســت جمهوری یی ک

ــت. ــده اس ــود، ش ش

غنی:
نیست حکومت  وظیفۀ  تنها  فساد  با  مبارزه 

از جایی که هستید شروع کنید، از چیزی که دارید استفاده کنید، 
کاری که می توانید را انجام دهید.
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دیــدار زلمــی خلیــل زاد نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا در 
مــورد صلــِح افغانســتان بــا ضمیــر کابلــوف نمایندۀ 
روســیه بــرای افغانســتان در مســکو، نقطــۀ عطــِف 
ــه  ــد باشــد. ب ــح می توان ــرات صل ــی در مذاک تازه ی
نظــر می رســد کــه ســرانجام امریکایی هــا متوجــه 
ــی،  ــران منطقه ی ــت بازیگ ــدون حمای ــه ب ــدند ک ش
آوردن صلــح بــه افغانســتان اگــر کاری غیرممکــن 
نباشــد ولــی دشــوار و بســیار هزینه بــردار خواهــد 
ــیار  ــکا بس ــب امری ــر، جان ــال حاض ــود. در ح ب
ــه در  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــم و خوش بی مصم
ــد  ــت خواه ــوری دس ــِج ف ــه نتای ــح ب ــد صل رون

یافــت. 
همه جانبه یــی  تالش هــای  خلیــل زاد  زلمــی 
را بــرای گفت وگــو بــا طالبــان آغــاز کــرده و 
ظاهــراً می خواهــد برخــی از کشــورهایی کــه 
ــم  ــند ـ اع ــر باش ــه موث ــن زمین ــد در ای می توانن
از کشــورهای عربــی و نزدیــک بــه طالبــان و 
همســایه های افغانســتان بــه شــمول روســیه و 
ــد.  ــراه کن ــا خــود هم ــه ب ــن قضی ــن ـ را در ای چی
ــوس  ــا نتیجــۀ ممل ــن تالش ه ــوز از ای ــد هن هرچن
ــی کاخ  ــده، ول ــت نیام ــه دس ــی ب و امیدوارکننده ی
ــات  ــزاری انتخاب ــش از برگ ــد پی ــفید می خواه س
ریاســت جمهوری آن کشــور، حرفــی بــرای گفتــن 
ــردم  ــرای م ــتان ب ــۀ افغانس ــِل قضی ــورد ح در م
امریــکا داشــته باشــد. بــه نظــر می رســد کــه بــرای 
ــروج  ــکا خ ــوری امری ــپ رییس جمه ــد ترام دونال
ــد بــرِگ  نیروهــای آن کشــور از افغانســتان می توان

ــود.  ــوب ش ــده محس برن
ــه  ــپ ب ــای ترام ــِی آق ــای اساس ــی از وعده ه یک
انتخابــات ریاســت جمهوری  امریــکا در  مــردم 
ــور از  ــربازاِن آن کش ــردِن س ــرون ک ــور، بی آن کش
افغانســتان بــود کــه نتوانســت بــه دالیــل مختلــف 
محقــق گــردد. آقــای ترامــپ نگاهــی خوش بینانــه 
اشــتباه  را  آن  و  نــدارد  افغانســتان  بــه جنــگ 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی می کن اســالِف خــود تلق
ــوان  ــه عن ــِی خــود از آن ب در کمپاین هــای انتخابات
حربــۀ سیاســی علیــه رییس جمهــوری پیشــیِن 
ــز  آن کشــور اســتفاده کــرد. امــا حــاال خــودش نی
ظاهــراً در همــان باتالقــی گیــر افتــاده کــه اســالِف 

ــد.  ــاده بودن ــر افت او گی
تالش هــای صلــح امریــکا در حالــی شــدت یافتــه 
کــه ســران دولــت وحــدت ملــی می خواهنــد 
ــود  ــای خ ــی از فعالیت ه ــا را بخش ــن تالش ه ای
ــیاری از  ــۀ بس ــه گفت ــه ب ــد، درحالی ک ــداد کنن قلم
ــت  ــی، دول ــایل سیاس ــاِن مس ــان و آگاه کارشناس

افغانســتان هنــوز هیــچ محلــی از اعــراب در ایــن 
ــل زاد  ــای خلی ــی آق ــت. وقت ــه اس ــا نیافت تالش ه
ــدار  ــت دی ــران حکوم ــا س ــد و ب ــل می آی ــه کاب ب
می کنــد، ســخنگویان ارگ از ایــن دیــدار بــه 
ــر  ــی« تعبی ــه غن ــل زاد ب ــی خلی ــوان »گزارش ده عن
ــه  ــل زاد ب ــای خلی ــه آق ــه ن ــال آنک ــد. ح می کنن
غنــی گــزارش می دهــد و نــه او را در چنیــن 
ــل زاد  ــای خلی ــد. شــاید آق حــد و حــدودی می بین
بــرای مصــرف داخلــی ســران ارگ، اعتراضــی 
ــه تعبیــر و توصیف هــا نداشــته  ــه این گون نســبت ب
ــه یقیــن می تــوان گفــت کــه آقــای  باشــد، ولــی ب
ارگ  بــرای  گزارش دهــی  هیچ گونــه  خلیــل زاد 

ــت.  ــته اس نداش
اگــر ســران حکومــت وحــدت ملــی این قــدر 
توانایــی و کفایــت می داشــتند کــه در زمینــۀ 
صلــح و گفت وگــو بــا طالبــان بــه نتیجــۀ موثــری 
ــه نمی شــد.  ــکا وارد قضی ــد، امری ــدا کنن دســت پی
رییس جمهــورِی  بدبینی هــای  از  یکــی  شــاید 
ــِت  ــن ژس ــی، همی ــای غن ــه آق ــبت ب ــکا نس امری
ــز  ــه چی ــد هم ــه می خواه ــد ک ــۀ او باش متکبران
ــه  ــد، درحالی ک ــان ده ــود نش ــروِل خ ــر کنت را زی
ــِت  ــا وضعی ــن روزه ــت. در ای ــن نیس ــاًل چنی اص
ــیار  ــی بس ــدت مل ــت وح ــی و حکوم ــای غن آق
شــبیه بــه وضعیــت داکتــر نجیــب اهلل آخریــن 
ــای  ــایۀ کودت ــتان در س ــوری افغانس ــس جمه ریی
ــور شــده اســت. در آن زمــان نیــز بــدون  هفــت ث
ــرار  ــان مســایل ق ــت افغانســتان در جری آنکــه دول
داشــته باشــد و یــا در بــازی گفت وگوهــای صلــح 
ــس  ــک نف ــد، ی ــده باش ــذار ش ــی واگ ــه او نقش ب
ــه  ــه ب ــت و اینک ــخن می گف ــی س ــۀ مل از مصالح
ــد رســید؛  ــه نتیجــه خواهن ــا ب ــن تالش ه زودی ای
امــا در واقعیــت بــازی اصلــی را ادوارد شــوادنادزیر 
ــی داد و  ــام م ــابق انج ــوروی س ــۀ ش ــر خارج وزی
گاهــی نیــز بــرای اینکه خــود را متحــد افغانســـتان 
ــا  ــی زد و ب ــل م ــه کاب ــم ب ــری ه ــد، س ــان ده نش

ــرد.  ــدار می ک ــب اهلل دی ــر نجی داکت
تنهــا  را  نجیــب اهلل  داکتــر  شــوروی ها  وقتــی 
ــه  ــر نداشــت ک ــم خب ــتند، اصــاًل روِح او ه گذاش
ــا  ــد. روس ه ــد آم ــش خواه ــر ســِر حکومت چــه ب
ــِگ  ــه جن ــود، ب ــربازاِن خ ــیدن س ــرون کش ــا بی ب
چهــارده ســالۀ افغانســتان بــرای خــود نقطــۀ پایــان 
ــی از  ــا تل ــب اهلل را ب ــر نجی ــی داکت ــتند ول گذاش
ــیِل  ــان س ــده در می ــدون جنگن ــای ب جنگ افزاره
ــه  ــن تجرب ــا ای ــد. آی ــا کردن ــا رهـ ــکالت تنه مش
ــار دیگــر  قــرار اســت در مــورد افغانســتان یــک ب

ــود؟  ــرار ش تک
 اگــر زیــاد خوش بینانــه بــه مســایل نــگاه نکنیــم، 
امریــکا گزینــۀ بهتــری از تجربۀ شــوروی در اختیار 
ــز همــان اشــتباه هایی را در  ــن کشــور نی ــدارد. ای ن
ــر  ــه شــکلی دیگ ــه ب افغانســتان مرتکــب شــده ک
ــام  ــور انج ــن کش ــابق در ای ــوروی س ــا را ش آن ه
داده بــود. امــا وضعیــِت شــوروی بــه انــدازۀ وضــِع 
امــروز امریــکا در مســالۀ افغانســتان خــوب نبــود. 
ــا نیروهــا و  آن کشــور در آن زمــان مجبــور بــود ب
ــروز  ــه ام ــود ک ــی رو در رو ش ــورهای مختلف کش
امریــکا در چنــان وضعیتــی بــه ســر نمی بــرد. 
ــا واکنــش  اگــر حضــور شــوروی در آن ســال ها ب
ــه  ــی مواج ــۀ جهان ــتان و جامع ــردم افغانس ــد م تن
ــن  ــۀ مجاهدی ــر کشــورها از داعی ــود و اکث شــده ب
بــرای آزادی افغانســتان حمایــت می کردنــد، ولــی 
ــه  ــه ب ــود ک ــت می ش ــوری یاف ــر کش ــروز کمت ام
ــد.  ــان پشــتیبانی کن ــۀ طالب ــی از داعی صــورِت علن
ــال های  ــه س ــه ب ــا توج ــتان ب ــردم افغانس ــر م اکث
حکومــت طالبــان در کشــور، نظــر مســاعدی 
بــه آن هــا ندارنــد. حتــا همان هایــی کــه دم از 
ــد، آن را  ــی می زنن ــت دین ــی حکوم ــراری نوع برق
ــه  ــِی آن می داننــد. پــس چگون جــدا از نــوع طالبان
شــد کــه حــاال طالبــان بــه عنــوان نیـــروِی سیاســی 

ــوند؟ ــوت می ش ــح دع ــای صل ــه گفت وگوه ب
 ظاهــراً امریکایی هــا خــوش ندارنــد کــه اشــتباهاِت 
خــود را به آســانی و در زمــاِن کوتــاه بپذیرنــد، امــا 
اگــر بــه عمــِق حــوادِث ایــن ســال های افغانســتان 
نــگاه شــود، بــدون شــک عامــل عمــدۀ وضعیــِت 
ــن  ــوده اســت. ای ــکا ب ــی، امری ــدۀ فعل به وجــود آم
ــن کشــور  ــه حضــور ای ــی ب ــگاه منف ــای ن ــه معن ب
ــِت  ــوالت مثب ــش آن در تح ــِن نق ــده گرفت و نادی
ــای آن اســت کــه  ــه معن ــل ب افغانســتان نیســت، ب
امریــکا وضعیــِت مثبــت را عمــاًل بــا ندانم کاری هــا 
و دادن قــدرت بــه افــرادی کــه توانایــی مدیریــِت 
ــل  ــی تبدی ــت منف ــه وضعی ــتند، ب ــه را نداش جامع
کــرد. حمایــت امریــکا از آقــای غنــی و تیــِم او بــه 
عنــوان افــرادی کــه بــه منافــع امریــکا می اندیشــند 
و بــه آن وفادارنــد، ایــن کشــور را بــه ســوی 
ناکامــی در جنــگ افغانســتان ســوق داد. شــاید حاال 
ــده باشــد و در  ــن اشــتباهِ خــود را فهمی ــکا ای امری
انتخابــاِت بعــدی نخواهــد از آقــای غنــی حمایــت 
ــی بغرنــج شــدِن وضعیــت افغانســتان در  کنــد، ول
ســال های پســین بــدون شــک بــه تصمیــِم امریــکا 

ــردد. ــی برمی گ ــِت فعل ــاد حکوم در ایج
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احمـد عمران

ش هـای خلیـل زاد  تـال
وی و تکـرار تجـربۀ شـور

 

جنــرال جــوزف دانفــورد، رییــس ســتاد مشــترک ارتــش امریــکا، 
ــه  ــنگتن گفت ــی در واش ــز پژوهش ــک مرک ــخنرانی اش در ی در س
اســت کــه »اولویــِت آن هــا تضمیــن امنیــت و ثبــات در افغانســتان 
ــان اســت«.  ــکا و متحدان ش ــردم امری ــل محافظــت از م نیســت، ب
پیرامــوِن ایــن جملــه کــه یقینــًا در نهایــِت صداقــت از زبــاِن آقــای 
دانفــورد بیــرون شــده، می تــوان نکته هــای بســیاری ردیــف کــرد؛ 
امــا پیــش از آن بایــد تذکــر داد کــه نخبــه گاِن مــردم افغانســتان و 
ــد،  ــنایی دارن ــای سیاســت آش ــِر دنی ــا جوه ــه ب ــی ک ــۀ آن های هم
ــِت  ــی و امنی ــع مل ــه مناف ــد ک ــق می دهن ــده ح ــاالت متح ــه ای ب
ــا  ــۀ آن ه ــا دغدغ ــد ام ــرار دهن ــت ق ــان را در اولوی شهروندان ش
ــان امنیــت در افغانســتان  ــد وثیقی ســت کــه می فراموش شــدِن پیون

ــکا وجــود دارد.  ــه امری و امنیــت در سرتاســِر جهــان از جمل
نخســتین و نزدیــک بــه ذهن تریــن نکتــه پیرامــوِن اظهارنظــر آقــای 
ــق  ــاًل منطب ــۀ کام ــن جمل ــه ای ــی اســت ک ــر روانی ی ــورد، تأثی دانف
ــهروند  ــا ش ــاِن میلیون ه ــر اذه ــت ب ــای سیاس ــِت دنی ــر واقعی ب
ــده  ــاالت متح ــه ای ــذارد ک ــتانی یی می گ ــتانی  و غیرافغانس افغانس
ــۀ  ــه در هم ــند ک ــان می شناس ــدرِت جه ــه ابرق ــوان یگان ــه عن را ب
مناطــِق دنیـــا به دنبــال برقراری »نظــم« و »امنیت« و »آزادی« اســت 
و به خاطــر تطبیــق ایــن عناصــر، ســخاوتمندانه هزینــه می پــردازد 
ــِق  ــی منط ــک« به خوب ــات هژمونی ــۀ »ثب ــد. نظری ــی می ده و قربان
ــی  ــوِن جهان ــوان هژم ــه عن ــکا ب ــرای امری ــن رویکــرد را ب این چنی
ــکا  ــا امری ــا آی ــد. ام ــح می ده ــل توضی ــم بین المل ــظ نظ و حاف
ــۀ  ــد هزین ــد و نمی خواه ــون نمی شناس ــک هژم ــود را ی ــر خ دیگ

ــردازد؟  ــات در جهــان را بپ برقــراری ثب
ــترِک  ــتاد مش ــس س ــۀ ریی ــن گفت ــا ای ــد ب ــه در پیون ــن نکت دومی
ــته  ــه برجس ــن نکت ــادآورِی ای ــا ی ــوان ب ــکا را می ت ــش امری ارت
نمــود کــه هفــده ســال پیــش زمانی کــه ایــاالت متحــده بــه دنبــال 
ــا  ــدان افغانســتان وارد شــد، تنه ــه میـ ــپتمبر ب ــازده س حمــالِت ی
محافظــت از مــردم امریــکا و متحــدان را دغدغــه و اولویــِت 
خــود معرفــی نکــرد، بلکــه مبــارزۀ جهانــی بــا تروریســم و تحقــِق 
ارزش هــای حقــوق بشــری در افغانســتان و منطقــه را اولویــت و 
ــا گفتــن ایــن جملــه کــه »مـــا  رســالِت امریــکا خوانــده بــود و ب
ــا و تروریســم،  ــرۀ ناآرامی ه ــتان در چنب ــتِن افغانس ــا گذاش ــا تنه ب
ــه  ــت صح ــن اولوی ــر ای ــدیم«، ب ــب ش ــی را مرتک ــتباه بزرگ اش
می گذاشــت. امــا آیــا جهــان به ویــژه اروپایی هــا امریــکا را 
ــینی  ــکا عقب نش ــته اند و امری ــا گذاش ــم تنه ــالِت مه ــن رس در ای

ــرده اســت؟   ــار ک اختی
ــی  ــر گونه ی ــه ه ــورد ب ــای دانف ــخِن آق ــه: س ــه اینک ــومین نکت س
ــارزه  ــاالت متحــده در مب ــِف ای ــی از ضع ــه شــود، حاک ــه توجی ک
بــا تروریســم در میــداِن افغانســتان اســت؛ همــان جایــی کــه قــرار 
ــود  ــه ناب ــرای همیش ــتان ب ــای تروریس ــا و پناهگاه ه ــود النه ه ب
شــود و بــه جــای آن، دولــت ـ ملتــی بــا چهــرۀ مــدرن و ملبــس 
ــر  ــوق بش ــی و حق ــون دموکراس ــده چ ــای جهانی ش ــه ارزش ه ب
ــت و  ــا نیس ــِت م ــتان اولوی ــات افغانس ــه ثب ــردد. اینک ــتوار گ اس
جــاِن شــهرونداِن امریکایــی اولویــت اســت، ایــن اســتنباط را بــه 
ــرد  ــری جریان هــای تروریســتی در نب ــه قوت گی ــی آورد ک ــان م می
ــروزی  ــن حــد از پی ــه ای ــکا را ب ــا ارزش هــای جهانی شــده، امری ب
قانــع ســاخته کــه فقــط بــر جــان شــهروندانش حمله یــی صــورت 

نگیــرد و بــس!
ــتر(  ــاِل بیش ــود مج ــل نب ــه دلی ــه )ب ــن نکت ــن و آخری  چهارمی
ــان  ــه جه ــده ک ــِل فزاین ــته گی هاِی متقاب ــای وابس ــه: در دنی اینک
ــی  ــه دهکده ی ــاالت ب ــات و اتص ــی از ارتباط ــبکه یی عنکبوت در ش
در  حادثــه  کوچک تریــن  کــه  می رســاند  شــباهت  کوچــک 
ــد،  ــار می یاب ــاِت آن انتش ــامِ جه ــرعت در تم ــه س ــوی آن ب یک س
چگونــه ارتــِش امریــکا می توانــد از جــاِن شــهروندانش محافظــت 
کنــد درحالی کــه در افغانســتان افراطیــت و بی ثباتــی حاکــم 
ــوند؟  ــی می ش ــر روز قربان ــور ه ــن کش ــهرونداِن ای ــت و ش اس
ــور  ــن کش ــتان ای ــی در افغانس ــه بی ثبات ــت ک ــن اس ــر ای ــر غی مگ
ــان را  ــامِ جه ــکا و تم ــرد و امری ــدل ک ــیانۀ تروریســم ب ــه آش را ب

ــاخت؟  ــرر س متض
اگرچــه امریــکا همچنــان در نــزد افــکار عمومــی جهــان و 
افغانســتان یــک هژمــون و حافــظ ثبــات در تمــام نظــام بین الملــل 
ــای دانفــورد، در  ــاِت آق ــه ادبی ــی شــبیه ب ــا اظهارنظرهای اســت، ام
ــردم  ــد و م ــا می کن ــکا نقــش ایف ــِف چهــرۀ امری تخریــب و تضعی
ــا چنیــن متحــدی پشــیمان  افغانســتان را به تدریــج از هم پیمانــی ب
می ســازد. آقــای دانفــورد و از آن مهم تــر حکومــِت امریــکا 
بایــد درک کننــد کــه سیاســت خارجــی، یــک »متــن« اســت کــه 
همــۀ موضوعــات و مســایل در آن جــای می گیرنــد و در نهایــت، 
بــه بازنمایــی وضعیــِت یــک دولت  ـ ملــت در برابــِر ســایر 

می پــردازد.  دولت  ـ ملت هــا 

چــرا تضمین ثبات 
در افغانستان اولویِت امریکا نیست؟

 ظاهراً امریکایی ها خوش ندارند 
که اشتباهاِت خود را به آسانی و 
در زماِن کوتاه بپذیرند، اما اگر 
به عمِق حوادِث این سال های 

افغانستان نگاه شود، بدون شک 
عامل عمدۀ وضعیِت به وجود آمدۀ 
فعلی، امریکا بوده است. این به 
معنای نگاه منفی به حضور این 
کشور و نادیده گرفتِن نقش آن 

در تحوالت مثبِت افغانستان 
نیست، بل به معنای آن است 

که امریکا وضعیِت مثبت را عماًل 
با ندانم کاری ها و دادن قدرت 
به افرادی که توانایی مدیریِت 
جامعه را نداشتند، به وضعیت 

منفی تبدیل کرد. حمایت امریکا 
از آقای غنی و تیِم او به عنوان 

افرادی که به منافع امریکا 
می اندیشند و به آن وفادارند، این 
کشور را به سوی ناکامی در جنگ 
افغانستان سوق داد. شاید حاال 

امریکا این اشتباِه خود را فهمیده 
باشد و در انتخاباِت بعدی 

نخواهد از آقای غنی حمایت 
کند، ولی بغرنج شدِن وضعیت 
افغانستان در سال های پسین 

بدون شک به تصمیِم امریکا در 
ایجاد حکومِت فعلی برمی گردد
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ــد  ــح می گوین ــی صل ــورای عال ــووالن در ش مس
و  صالحیــت  صلــح  مشــورتی  بــورد  کــه 

مســوولیت اجرایــی نــدارد. 
ــان  ــا بی ــح، ب ــی صل ــورای عال ــووالن در ش مس
ــه  ــان ب ــه مشــورت آن ــد ک ــب می گوین ــن  مطل ای
ــزی دیگــر  ــی چی ــت وحــدت مل ــس حکوم ریی
ــورد  ــکیل ب ــه تش ــج ب ــۀ آن منت ــا نتیج ــود، ام ب

ــد.  ــح ش ــورتی صل مش
ــورای  ــخنگوی ش ــاون س ــری، مع ــد اهلل ظاه اس
روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در  صلــح  عالــی 
مانــدگار می گویــد کــه پــس از بررســی ها و 
نشســت های متعــددی کــه بــا رســانه ها، جامعــۀ 
مدنــی و ســایر طرف هــای صــورت گرفــت، بــه 
ــردم از فعالیت هــای  ــن نتیجــۀ رســیدیم کــه م ای
ــد؛  ــدک دارن ــی ان ــح آگاه ــی صل ــورای عال ش
بنابرایــن ریاســت  حکومــت وحــدت ملــی 
ــح را  ــورتی صل ــورد مش ــا ب ــت ت ــم گرف تصمی

ــد.   ــکیل ده تش
ــی  ــورای عال ــه ش ــد ک ــری می افزای ــای ظاه آق
صلــح یــک نهــاد پالیســی ســاز و مردمــی اســت 
کــه بــرای گفت وگوهــای صلــح بــه نماینده گــی 
از افغانســتان بــا گــروه طالبــان مذاکــره می کنــد، 
ــت را  ــن صالحی ــح ای ــورتی صل ــورد مش ــا ب ام

نــدارد.  
ــورتی  ــورد مش ــه ب ــد ک ــری می گوی ــای ظاه آق
ــد  گفت وگوهــای صلــح  ــد در رون صلــح می توان
بــا »شــورای عالــی صلــح« همــکاری و مشــورت 
ــد  ــوان نمی توان ــچ عن ــه هی ــا ب ــد، ام ــته باش داش
به جــای شــورای عالــی صلــح بــا گــروه طالبــان 

ــد.  ــو کن گفت وگ
او گفــت کــه مــا در رابطــه بــه کارکــرد شــورای 
عالــی صلــح بــه ریاســت حکومــت وحــدت ملی 
معلومــات و مشــورت  ارایــه کردیــم، امــا نتیجــۀ 
ــورد مشــورتی  ــه ایجــاد ب ــج ب ــان منت ــن گفتم ای

صلــح شــد. 
ــاور  ــح ب ــی صل ــورای عال ــخنگوی ش ــاون س مع
ــن  ــرای تأمی ــح ب ــورتی صل ــورد مش ــه ب دارد ک
ارتبــاط میــان مــردم و ارگ ایجــاد گردیــده اســت 
و تداخــل کاری بــا شــورای عالــی صلــح نــدارد.
از  مــردم  آگاهــی  در گذشــته  او،  گفتــۀ  بــه 
ــود  ــدک ب ــح ان ــی صل ــورای عال ــای ش کارکرده
ــه  ــده اســت ارگ دســت ب ــن کار ســبب ش و ای

ــد.    ــح بزن ــورتی صل ــورد مش ــاد ب ایج
آقــای ظاهــری می گویــد: گفت وگــو صلــح 
ــهروندان  ــد ش ــت و بای ــی اس ــد مردم ــک رون ی
ــورد  ــن م ــه در ای ــی ک ــا و نگرش های از راه کاره

طــرح می شــود آگاه باشــند.
با شورای عالی صلح مشورت نشده است

در  کــه  می گویــد  همچنــان  ظاهــری  آقــای 
تشــکیل بــورد مشــورتی صلــح بــا اعضــای  
ــت.  ــده اس ــورت نش ــح مش ــی صل ــورای عال ش

او می گویــد، شــورای عالــی صلــح در قبــال 
ــای خــود مســوول و پاســخ گو اســت،  کارکرده
امــا بــورد مشــورتی صلــح نــه صالحیــت دارد و 

ــت.   ــم نیس ــخ گو ه ــوول و پاس مس
اظهــارات معــاون ســخنگوی شــورای عالــی 
صلــح در حالــی بیــان می شــود کــه یک مــاه 
پیــش بــورد مشــورتی صلــح بــه فرمــان رییــس 
ــا  ــد، ام ــاد گردی ــی ایج ــدت مل ــت وح حکوم
ــرای  ــی ب ــرف غن ــه محمداش ــود ک ــه می ش گفت
راضــی نگهداشــتن افــراد کلیــدی کــه می تواننــد 
ریاســت جمهوری  پیــش روی  انتخابــات  در 
ــی ارگ  ــم انتخابات ــع تی ــه نف ــازی را ب ــۀ ب چرخ
ــت.  ــته اس ــورد گماش ــن ب ــد در ای ــت دهن حرک
ــش  ــاه پی ــه م ــه س ــه اســت ک ــی ک ــن در حال ای
زلمــی  خلیــل زاد مشــاور وزارت خارجــۀ امریــکا 
ــور  ــنگتن در ام ــژۀ واش ــدۀ وی ــوان نماین ــه عن ب
صلــح افغانســتان گماشــته شــد، آقــای خلیــل زاد 
ــای  ــا نماینده ه ــود ب ــای خ ــن دیداره در تازه تری
ــه  ــر نســبت ب ــان در پاکســتان  و قط ــروه طالب گ
ــای  ــرای گفت وگوه ــا ب ــک شــدن فرصت ه نزدی
افغانســتان و گــروه  میــان حکومــت  صلــح 

ــت.  ــرده اس ــی ک ــراز خوش بین ــان اب طالب
با طالبان گفت وگو نمی کنیم

ــکا در  ــفیر امری ــس س ــان ب ــال، ج ــن ح در عی
کابــل در گفت وگــو بــا شــبکۀ طلــوع نیــوز 
گفتــه کــه گــروه طالبــان نســبت بــه رویکردهــای 
نظامــی و جنگــی گرایــش بیشــتر بــه گفت وگــو 

ــد.  دارن
ــا طالبــان و هــر  آقــای بــس گفتــه کــه امریــکا ب
گــروه دیگــری گفت وگــو نمی کنــد، »گــروه 
ــو  ــتان گفت وگ ــت افغانس ــا دول ــد ب ــان بای طالب

ــد«.  کنن
ــدات  ــز تعه ــتان نی ــور پاکس ــه کش ــه ک او گفت
ــح  ــای صل ــد گفت وگوه ــک در رون ــرای کم ب
افغانســتان داده اســت کــه امیــدوار کننــده اســت.
پیــش از ایــن گــروه طالبــان اعــالم کــرده بودنــد 
در  درشت شــان  خواســت های  از  یکــی  کــه 
گفت وگــو بــا نماینــدۀ امریــکا بــرای صلــح 
نیروهــای  خــروج  زمــان  اعــالم  افغانســتان 
ــس از  ــا پ ــت، ام ــور اس ــن کش ــی از ای امریکای
ــی  ــات امریکای ــو و مقام ــی نات ــی عموم آن منش

گفتنــد کــه افغانســتان تــرک نمی کننــد.
ــده شــاه  ــۀ آین ــرار اســت هفت ــن، ق ــان باای همزم
پاکســتان  خارجــه  وزیــر  قریشــی  محمــود 
در  همــکاری  بــه  رابطــه  در  بحــث  بــرای 
رونــد گفت گوهــای صلــح بــه کابــل بیایــد. 
ــفر  ــن س ــه ای ــد ک ــتانی گفته ان ــانه های پاکس رس
ــژۀ  ــدۀ وی ــل زاد نماین ــی  خلی ــفارش زلم ــه س ب
امریــکا در امــور صلــح افغانســتان صــورت 

 . د می گیــر

نماینــده گان مــردم غزنــی در مجلــس 
می گوینــد کــه اگــر بــه خواســته های 
ــم  ــر تصمی ــود در براب ــه نش ــان توج آن
ــات  ــرای انتخاب ــت ب ــیون و حکوم کمیس
ایــن والیــت اعتراضــات گســترده انجــام 

می دهنــد.
ــت  ــر حکوم ــه اگ ــد ک ــد دارن ــان تأکی آن
انتخابــاِت  شــدن  حوزه یــی  خواهــان 
غزنــی اســت، پــس بایــد غزنــی بــه 
»غزنــی باختــری« و »غزنــی خــاوری« 
ــه دو  ــی ب ــس از آن غزن ــود، پ تقســیم ش

والیــت انتخابــات برگــزار شــود.
ــات  ــیون انتخاب ــاد از کمیس ــا انتق ــان ب آن
ــی  ــات غزن ــزاری انتخاب ــد، برگ می گوین
ــون در  ــت، چ ــن نیس ــل ممک در 31 حم
ــت،  ــرد اس ــت س ــوا نهای ــخ ه ــن تاری ای
ــل  ــه دالی ــی ب ــق غزن ــت مناط در اکثری
ســرما و بــرف و یخ بنــدان ثبــت نــام 
ــی و  ــارزات انتخابات ــده گان، مب رأی دهن

ــت. ــن نیس ــات ممک ــزاری انتخاب برگ
همزمــان باایــن، مســووالن در کمیســیون 
حمــل   16 در  می گوینــد،  انتخابــات 
ــات ریاســت جمهوری  ســال 1393 انتخاب
ــم  ــل ه ــس در 31 حم ــد، پ ــزار ش برگ
ــر  ــط منتظ ــا فق ــد، م ــد ش ــزار خواه برگ
حــل مشــکالت سیاســی انتخابــات غزنــی 
ــر  ــل تغیی ــر قاب ــخ غی ــن تاری هســتیم و ای

اســت.
آنــان تأکیــد می کننــد کــه انتخابــات 
مــردم  خواســت  براســاس  را  غزنــی 
تأمیــن عدالــت، حوزه بنــدی شــده  و 

اســت.
ــی  ــردم غزن ــدۀ م ــی نماین ــارف رحمان ع
در مجلــس می گویــد: مــا دیدارهــای 
و  انتخابــات  کمیســیون  اعضــای  بــا  
حکومــت  در  مطــرح  شــخصیت های 
داشــتیم و تأکیــد کردیــم کــه مطابــق 
قانــون مبنــای هــر گونــه انتخابــات حوزه 
انتخاباتــی اســت و حــوزه انتخابــات 

والیــت اســت.
آقــای رحمانــی کــه بــا روزنامــۀ مانــدگار 
صحبــت می کــرد، گفــت: »در برنــده 
شــدن بــرادران پشــتون و تاجیــک حرفــی 
نــدارم، امــا ایــن امــکان نــدارد و عادالنــه 
نیســت کــه ســهمی را بــه صــورت 
ســهیمه  بندی  و  فرمایشــی  و  خشــکه 
ــه قــوم دیگــری بدهیــد  اعــالم ناشــده، ب
ــد«. ــاز طلبــی را مطــرح کنی و بحــث امیت
او می گویــد: کســانی کــه می خواهنــد 
نماینــده داشــته  باشــند، بایــد اجــازه 
ندهنــد کــه شورشــیان و انتحارگــران 
مثــل  بســازند.  ناامــن  را  مناطق شــان 
و  بریزنــد  دور  را  تعصــب  هزاره هــا 
بــه پــای صندوق هــای رأی برونــد و 
تــالش کننــد کــه بــدون تقلــب و تخلــف 
نماینــده   مجلــس  در  امیتازی گیــری  و 

ــند. ــته  باش داش
خواهــان  اگــر  امــا  کــرد:  تأکیــد  او 
حوزه بنــدی هســتند، بایــد غزنــی را به دو 
حــوزه تقســیم بندی کننــد، رییس جمهــور 

فرمــان بدهــد کــه غزنــی دو والیت شــود، 
ــاوری« و  ــی خ ــری« و »غزن ــی باخت »غزن
ــود. ــزار ش ــات برگ ــت انتخاب در دو والی

ایــن عضــو مجلــس نماینــده گان خطــاب 
بــه مســووالن حکومــت گفــت: حکومــت 
بایــد از قشــر محــروم حمایــت کنــد نــه 
از کســانی کــه تروریســتان را یــا حمایــت 
می کننــد یــا هــم در برابــر جنایــات آنــان 

ــد. ــار می کنن ســکوت اختی
رحمانــی در خصــوص پاســخ حکومــت 
ــی  ــده گان غزن ــت نماین ــر خواس در براب
گفــت: حکومــت یــک هیأتــی را بــه 
ــد؛  ــا ریش ســفیدی کنن ــی فرســتاده ت غزن
ــفید و  ــرف ریش س ــون ح ــزد قان ــا ن ام
ریش ســیاه معتبــر نیســت، بــل بــرای 
اجرایــی عدالــت بایــد بــه اجرایــی قانــون 

ــم. ــن بدهی ت
او در مــورد تاریــخ انتخابــات غزنــی 
ایــن  در  انتخابــات  برگــزاری  گفــت: 
تاریــخ )31 حمــل( کــه بــه نحــوه مبهــم 
ــت،  ــن نیس ــی ممک ــت، در غزن ــم اس ه
ــت و در  ــرد اس ــت س ــوا نهای ــون ه چ
دالیــل  بــه  غزنــی  مناطــق  اکثریــت 
ســرما و بــرف و یخ بنــدان ثبــت نــام 
ــی و  ــارزات انتخابات ــده گان، مب رأی دهن

برگــزاری انتخابــات ممکــن نیســت.
ــد کــرد:  ــی تأکی ــردم غزن ــدۀ م ــن نماین ای
در قــدم نخســت بایــد حــوزه بنــدی 
ــد  ــود، بع ــخص ش ــی مش ــات غزن انتخاب
بخــث  بایــد  انتخابــات  تاریــخ  روی 
صــورت بگیــرد، امــا اگــر بــه ایــن 
ــا در  ــود، م ــخ داده نش ــا پاس ــت م خواس
برابــر آن ایســتاده خواهیــم شــد و از 
مــردم هــم کمــک می خواهیــم تــا در 
برابــر ایــن باج دهــی ایســتاده شــوند.
در همیــن حــال، چمن شــاه اعتمــادی 
ــی در مجلــس  ــدۀ دیگــر مــردم غزن نماین
ــات  ــخ برگــزاری انتخاب ــاد از تاری ــا انتق ب
غزنــی در 31 حمــل می گویــد: بــه دلیــل 
ســرما و یخ بنــدان بایــد ایــن تاریــخ 

ــد. ــر کن تغیی
بــه گفتــۀ او: مدیــران کمیســیون انتخابات 
ــته  ــی« نشس ــرم ایتالیای ــای گ روی »مبل ه
و تاریــخ را اعــالم می کننــد کــه بیــش از 
ــا آب و هــوای افغانســتان  60% درصــد ب
ــدم  ــد در ق ــن، بای ــرت دارد. بنابرای مغای
نخســت روی تاریــخ برگــزاری انتخابــات 
تجدیــد نظــر شــود و از ســوی هــم 
ــوزه  ــک ح ــد در ی ــی بای ــات غزن انتخاب

برگــزار شــود.
کــه  دارد  تأکیــد  اعتمــادی  آقــای 
زمــان توزیــع تذکــره، ثبــت نــام رأی 
انتخاباتــی و در  مبــارزات  دهنــده گان، 
نهایــت روز برگــزاری انتخابــات دقیقــًا در 
ــت  ــوا نهای ــه ه ــع می شــود ک ــخ واق تاری
ــی  ــق غزن ــت مناط ــت و اکثری ــرد اس س

می باشــد. یخ بنــدان 
ــن حــال، مســووالن در کمیســیون  در عی
مــردم  زمانــی  می گوینــد:  انتخابــات 
ــات  ــل 1393 انتخاب ــتند در 16 حم توانس

ــد،  ــدا کنن ــور پی ــت جمهوری حض ریاس
پــس در 31 حمــل هــم می تواننــد در 
انتخابــات حضــور گســترده داشــته  باشــند 

ــد. ــد آم ــش نخواه ــکلی پی ــچ مش و هی
کمییســون انتخابــات تأکیــد دارد کــه 
بــرای تأمیــن عدالــت و نقــش و حضــور 
ــی  ــات در غزن ــد انتخاب ــردم بای ــه م هم

شــود.  حوزه بنــدی 
عزیــز ابراهیمــی یکــی از ســخنگویان 
روزنامــۀ  بــه  انتخابــات  کمیســیون 
بهــر  از  کمیســیون  گفــت:  مانــدگار 
اعتــراض شــهروندان غزنــی کــه خواهــان 
حوزه بنــدی انتخابــات غزنــی بودنــد، 
انتخابــات غزنــی را حوزه بنــدی کــرد.
آقــای ابراهیمــی می افزایــد: »به خاطــر 
سراســری بــودن، عادالنــه بــود، فراگیــری 
ــی  ــات غزن ــودن، انتخاب و همــه شــمول ب
را حوزه بنــدی شــد، هــر چنــد تــا هنــوز 
ــید  ــوزه باش ــه دو ح ــده ک ــخص نش مش
یــا ســه حــوزه؛ امــا مــا مطابــق خواســت 

مــردم غزنــی عملــی خواهیــم کــرد«.
ابراهیمــی می گویــد: مــا بــرای برگــزاری 
را  الزم  آماده گی هــا  غزنــی  انتخابــات 
داریــم، امــا منتظــر هســتیم کــه مشــکالت 

سیاســی آن حــل شــود.
ــد  ــا تعه ــه م ــت ب ــرد: حکوم ــد ک او تأکی
ــن فرصــت مســأله  ــه به زودتری ســپرده ک
سیاســی انتخابــات غزنــی را حــل خواهــد 
کــرد و مــا منتظــر حــل مشــکل سیاســی 
هســتیم، امــا از  لحــاظ آماده گی هــای 

عملیاتــی و فنــی آمــاده هســتیم.
ــنده گان  ــان باش ــات می ــل اختالف ــه دلی ب
غزنــی و ایجــاد دودســته گی در برگــزاری 
انتخابــات ایــن والیــت، انتخابــات غزنــی 
ــد  ــزار نش ــال روان برگ ــزان س در 28 می
ــان  ــان زم ــات در هم ــیون انتخاب و کمیس
تاریــخ برگــزاری انتخابــات ایــن والیــت 
ــادۀ  ــاد م ــه و بربنی ــق انداخت ــه تعوی را ب
10۴ قانــون انتخابــات، تعویــق انتخابــات 
پارلمانــی در ایــن والیــت را پیشــنهاد 

کــرد.
ــده  ــات آم ــون انتخاب ــادۀ قان ــن م در ای
اســت: »هــرگاه اوضــاع امنیتــی، حــوادث 
و آفــات طبیعــی یــا حالــت مماثــل، 
ــه را  ــی و عادالن ــی عموم ــل نمایندگ اص
در تدویــر انتخابــات غیرممکــن ســازد یــا 
اینکــه بــه مشــروعیت مراحــل انتخابــات 
ــنهاد  ــه پیش ــات ب ــاند، انتخاب ــه رس صدم
ــه ای متشــکل از  ــد کمیت کمیســیون و تایی
رییــس و اعضــای شــورای امنیــت ملــی، 
روســای مجلســین شــورای ملــی، رییــس 
ــس  ــی( و ریی ــه )دادگاه عال ــتره محکم س
ــق  ــر تطبی ــارت ب ــتقل نظ ــیون مس کمیس
قانــون اساســی از تاریــخ معینــه الــی 

ــردد.« ــق می گ ــاه تعوی ــار م ــدت چه م
ــق  ــکان تعوی ــاده، ام ــن م ــر ای ــد دیگ بن
ــق را  ــو مناط ــات در همچ ــارۀ انتخاب دوب
بــرای چهارمــاه دیگــر نیــز پیش بینــی 

ــت. ــرده اس ک

شورای عالی صلح:

بورد مشورتی صلح صالحیت اجرایی ندارد

آیا غزنی »تجـزیه« می شود؟
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رسول خان امین
شــما هــم نتیجه یــی را کــه می خواهیــد تجســم کنیــد. صحبــت  کــردن در جمع 
می توانــد یــک فرصــت بــرای شــما باشــد؛ ولــی افــرادی کــه از آن می ترســند 
ــا ذهنیت هــای غلــط همیشــه شکســِت خــود را پیشــاپیش تصــور کــرده و  ب
ــی  ــرد بی مهارت ــود را ف ــا خ ــد. آن ه ــرض می کنن ــده ف ــود را بازن ــل خ از قب
می بیننــد کــه توانایــی نوشــتن متــن و ارایــۀ ســخنرانی خــود را نــدارد و یا فکر 
می کننــد وقتــی در جایــگاه ســخنران قــرار گرفتنــد دچــار لکنــت می شــوند، 
ــن  ــا ممک ــد و حت ــه زور می برآی ــان ب ــده و صدای ش ــرخ ش ــان س صورت ش
ــا  ــان را ب ــه مخاطبان ش ــد ک ــور می کنن ــد. تص ــت کنن ــد صحب ــت نتوانن اس
ــا  ــته و از طــرف آن ه ــده واداش ــه تمســخر و خن ــیانۀ خــود ب ــای ناش رفتاره
رد می شــوند. این گونــه افــراد دایمــاً بــا خــود ایــن پیــش داوری هــای منفــی 
را تکــرار می کننــد. خالصــه اینکــه قصــاِص قبــل از جنایــت انجــام می دهنــد! 
هــر زمــان کــه بــا ایــن تصــورات منفــی درگیــر می شــوید و ذهــِن شــما دایمــًا 
در حــال پیش داوری هــای منفــی و مخــرب اســت، بــه خــود تکانــی دهیــد و 

بــا صــدای بلنــد بگوییــد: »بس اســت!« 
هــر کاری انجــام دهیــد تــا از شــرِ تصــورات منفــی خــالص شــوید؛ می توانید 
آواز بخوانیــد، یــک متــن زیبــا را بــه حالــت دکلمــه و با صــدای بلنــد بخوانید، 
ــه  ــد ب ــد، می توانی ــت کنی ــت صحب ــک دوس ــا ی ــا ب ــد و ی ــدم بزنی ــی ق کم
موســیقی گــوش دهیــد و یــا هــر کار دیگــری کــه حال تــان را خــوب می کنــد. 
در کتــاب »هفــت عــادت مردمــان مؤثــر« نوشــتۀ اســتیون کاوی آمــده اســت: 
»بــا پایانــی کــه در ذهــن داریــد، شــروع کنیــد.« یعنــی تصــور کنیــد آن طــور 
کــه دل تــان می خواســت ســخنرانی خــود را ارایــه کــرده، اگــر شــما موفقیــت 
ــد یافــت.  ــه آن دســت خواهی ــاد ب ــه احتمــال زی ــد، ب خــود را پیش بینــی کنی
ایــن تمریــن ذهنــی را انجــام دهیــد کــه شــما بــا اعتمــاد بــه نفــس مطمیــن 
ــان  ــته اید و مخاطب ــاده داش ــۀ فوق الع ــک ارای ــتید و ی ــخنرانی هس ــال س درح

ــد. ــز همه گــی از شــما راضــی و سپاســگزار ان نی
کلماتــی کــه از دهن تــان خــارج می شــوند، واقعــاً وزیــن و ســلیس هســتند. 
خــود را در یــک وضعیــت مناســب بدنــی ببینیــد کــه بــا اقتــدار ایســتاده اید، 
ــس  ــت نف ــی راح ــت. خیل ــس شماس ــه نف ــاد ب ــان دهندۀ اعتم ــر نش ــن ام ای
می کشــید و کامــاًل بــر اوضــاع مســلط هســتید و همــه مخاطبــان بــا اشــتیاق 
و عالقــه بــه شــما گــوش می دهنــد. تجســم و تصویرســازی بــه ایــن ترتیــب 
بــه ایــن معناســت کــه شــما در حــال برنامه نویســِی ذهــن و بــدن خــود بــرای 
کســب نتایــج دلخواه تــان هســتید و خــود را بــرای چیــزی کــه قصــد داریــد 

ــد. ــاده می کنی ــد آم به دســت آوری
ــه باعــث می شــود  ــک راه خــوب ک ــید: ی ــته باش ــی داش 1.   شــروع خوب
اوضــاع را تــا حــد زیــادی کنتــرل کــرده و بــا تــرس خــود کنــار بیاییــد ایــن 
اســت کــه بــرای شــروع ســخنرانی خــود بیشــتر وقــت بگذاریــد و چندیــن 
ــذاب  ــروع ج ــک ش ــا ی ــود را ب ــخنان خ ــی س ــد. وقت ــن کنی ــار آن  را تمری ب
ــر  ــن ام ــه شــما جلــب شــده و ای ــان بیشــتر ب ــد، توجــه مخاطب آغــاز می کنی
باعــث می شــود اعتمــاد بــه نفس تــان بــاال رود و تســلط بیشــتری بــر جریــان 
ســخنرانی داشــته باشــید. احتمــاالً مخاطبان تــان هــم بــا عالقــه منتظــر شــنیدن 
ادامــۀ صحبت هــای شــما می شــوند بــه ایــن دلیــل کــه »ســالی کــه نیکوســت 

از بهــارش پیداســت«.
2.   دربــارۀ موضوعاتــی صحبــت کنیــد کــه شــنونده گان دوســت دارنــد: 
ــه  ــرای شــنونده گان تان مهــم اســت ن ــه ب ــد ک ــت کنی ــارۀ مســایلی صحب درب
بــرای شــما. بــه مخاطبــان و نیازهــای آنــان فکــر کنیــد و اینکــه از شــما چــه 
می خواهنــد و شــما چگونــه قصــد داریــد آن  را بــرآورده ســازید. وقتــی راجــع 
ــما خــود را  ــد، ش ــه دارن ــه آن عالق ــه ب ــد ک ــو کنی ــی گفت وگ ــه موضوعات ب
متعلــق بــه آن هــا خواهیــد دانســت و از اینکــه در بیــِن آن هــا هســتید لــذت 
ــده و احســاس  ــر ش ــان کمت ــود اضطراب ت ــث می ش ــن باع ــرد. ای ــد ب خواهی

راحتــی و صمیمیــت بــا مخاطبــاِن خــود داشــته باشــید.

بخش دهـــم

سخنرانی 
و فن بیان

ـــن  ـــر بدی ـــزب التحری ـــای ح ـــی اعض     برخ
بـــاور انـــد کـــه مســـایل فقهی یـــی را کـــه 
ــود  ــان خـ ــر و زمـ ــی در عصـ ــیخ نبهانـ شـ
ـــر  ـــان عص ـــا  هم ـــاید ب ـــت، ش ـــوا داده اس فت
ـــم  ـــا ه ـــد و ی ـــته باش ـــازگاری داش ـــان س و زم
ماننـــد ســـایر علمـــا در اجتهـــاد خـــود بـــه  
صـــواب نرســـیده اســـت؛ نظریـــات شـــیخ، 
ــت و  ــی اسـ ــاد فقهـ ــک اجتهـ ــد یـ در حـ
ـــواب و  ـــکان ص ـــر، ام ـــدان دیگ ـــد مجته مانن
ـــه چرخـــۀ  ـــن اســـت ک ـــم ای ـــا را دارد؛ مه خط
ـــکان  ـــان و م ـــا زم ـــواره ب ـــی هم ـــاد فقه اجته

ـــد.  ـــت کن ـــد حرک بای
اگـــر مـــا می خواهیـــم دیدگاه هـــای فقهـــی 
حـــزب التحریـــر را در عصـــر حاضـــر 
ــای  ــه دیدگاه هـ ــد بـ ــم، بایـ ــی کنیـ بررسـ
ـــومین  ـــته س ـــل ابوالرش ـــن خلی ـــاء ب ـــیخ عط ش
ـــگاه  ـــزب ن ـــن ح ـــاِل ای ـــد برح ـــر و مرش رهب
و بـــر مبنـــای آن قضـــاوت کنیـــم؛ خیلـــی 
ــزب  ــه بـــه حـ از نظریـــات فقهی یـــی کـ
التحریـــر نســـبت داده شـــده اســـت، شـــیخ 
ابوالرشـــته در حالـــی  کـــه بـــه صدهـــا 
پرســـش فقهـــی در روشـــنی پاســـخ گفتـــه، 

بـــه آن بـــاور نـــدارد. 
    یکـــی دیگـــر از نقاطـــی کـــه درخـــور 
توجـــه پنداشـــته می شـــود: بســـیاری از 
ـــر  ـــزب التحری ـــاب ح ـــه در ب ـــنده گان ک نویس
ــژه  ــد، به ویـ ــته انـ ــه  نوشـ ــا مقالـ ــاب یـ کتـ
ــا  ــر، بـ ــلفیت معاصـ ــۀ سـ ــروان اندیشـ پیـ
درنظرداشـــت تشـــکیالت ســـری ایـــن 
ـــی  ـــع اصل ـــه  مناب ـــی ب ـــدم دسترس حـــزب و ع
و  فکـــری  ریشـــه های  نتوانســـته اند  آن، 
التحریـــر  فکری-سیاســـی حـــزب  روش 
ــورد آن  ــد و در مـ ــایی کننـ ــق شناسـ را دقیـ
عادالنـــه و بی طرفانـــه، بـــا رعایـــت قواعـــد 
پژوهش هـــای علمـــی، قضـــاوت کننـــد. 
ـــت  ـــز عضوی ـــه نویســـنده نی ـــی  ک     از آن جای
و  منابـــع  از  و  نـــدارم  را  ایـــن حـــزب 
ریشـــه های فکـــری آن بـــه  گونـــۀ الزم، 

و  درســـت  آگاهـــی 
ـــه  ـــز در زمین ـــده نی ـــات بن ـــدارم، نظری ـــق ن دقی
ـــد؛  ـــته باش ـــی را داش ـــض و خالهای ـــاید نق ش
ـــا از راه  ـــه اســـت ت ـــا تـــالش صـــورت گرفت ام
ــه  ــا و مقاالتـــی کـ به دســـت آوردِن کتاب هـ
از ســـوی موافقـــان و مخالفـــان حـــزب نوشـــته 
شـــده اســـت، در حـــد تـــوان بـــا رعایـــت 
اصـــل بی طرفـــی، مشـــکالت ایـــن جنبـــش 
خدمـــت  را  معاصـــر  سیاسی-اســـالمی 
خواننـــده گان روی نقـــاط ذیـــل خالصـــه و 

پیشـــکش کنـــم:

ـــد  ـــر واح ـــودن خب ـــت  ب ـــدم حج ـــم: ع یک
ـــد ـــاب عقای در ب

ـــت  ـــاور اس ـــن ب ـــه ای ـــر ب ـــزب التحری     ح
ــی،  ــایل عقیدتـ ــاد در مسـ ــار آحـ ــه اخبـ کـ
ـــاور  ـــه ب ـــد؛ ب ـــی را نمی کن ـــم قطع ـــادۀ عل اف
ـــر  ـــذاب قب ـــاب ع ـــث وارده در ب ـــیخ، احادی ش
ــاری و  ــه در صحیـــح بخـ ــود آنکـ ــا وجـ بـ
ـــاظ  ـــه  لح ـــده و ب ـــل گردی ـــلم نق ـــح مس صحی
ـــدی  ـــا تردی ـــدق آن ه ـــت و ص ـــی در صح فن
وجـــود نـــدارد، امـــا افـــادۀ جـــزم و یقیـــن 
بـــرای اثبـــات عـــذاب قبـــر کـــه یکـــی از 
مســـایل غیبـــی مربـــوط بـــه عقیـــده بـــوده، 
ــرام اســـت.  ــنی دالیـــل ظنـــی، حـ از روشـ

.)۴/58(
علیـــه  عیســـی  نـــزول      همان طـــور، 
الســـالم، ظهـــور مهـــدی و خـــروج دجـــال 
ـــی اهلل  ـــرم صل ـــر اک ـــراج پیامب ـــان مع و همچن
ــایلی  ــمان ها از مسـ ــه آسـ ــلم بـ ــه وسـ علیـ
ـــزب  ـــی ح ـــۀ فقه ـــاد اندیش ـــر بنی ـــه ب ـــد ک ان
التحریـــر، در صحـــت احادیـــث وارده و 
تصدیـــق آن هـــا تردیـــدی وجـــود نـــدارد، 
ـــت. ـــرام اس ـــا ح ـــر آن ه ـــازم ب ـــاد ج ـــا اعتق ام

ـــافعی  ـــام ش ـــه ام ـــت ک ـــی اس ـــن در حال     ای
بیشـــتر از ســـی دلیـــل بـــر حجـــت بـــودن 
ــکام آورده  ــد و احـ ــد در عقایـ ــر واحـ خبـ
ـــه  ـــنت ب ـــل س ـــای اه ـــور علم ـــت و جمه اس
شـــمول ائمـــۀ مذاهـــب چهارگانـــه، امـــام 
ــای  ــع علمـ ــت قاطـ ــه و اکثریـ ــن تیمیـ ابـ
پیشـــین بـــه ایـــن بـــاور انـــد: در صورتـــی 
ــر  ــت بـ ــوی امـ ــد از سـ ــر واحـ ــه خبـ  کـ
اســـاس پذیـــرش و عمـــل اســـتوار باشـــد، 

ــت. )2ج13ص351(. ــل اسـ ــب عمـ موجـ
    بـــا در نظرداشـــت اینکـــه احادیـــث 
عـــذاب قبـــر و همچنـــان خـــروج دجـــال، 
ــم  ــر اعظـ ــراج پیامبـ ــدی، معـ ــور مهـ ظهـ

ـــرت  ـــزول حض ـــلم و ن ـــه وس ـــی اهلل علی صل
ـــق  ـــک از طری ـــر ی ـــالم، ه ـــه الس ـــی علی عیس
ــت و  ــده اسـ ــت شـ ــی روایـ ــا صحابـ ده هـ
ـــن،  ـــی متکلمی ـــتثنای برخ ـــه اس ـــت ب ـــام ام تم
ـــاق  ـــوق، اتف ـــات ف ـــک از موضوع ـــر ی ـــر ه ب
ـــاع در آن  ـــر و اجم ـــی توات ـــد، نوع ـــر دارن نظ

دیـــده می شـــود. 
ــه  ــی درحالی کـ ــن نبهانـ ــیخ تقی الدیـ     شـ
از یک طـــرف اســـتناد بـــه خبـــر واحـــد در 
بـــاب عقایـــد را نمی پذیـــرد، از جانـــب 
ــی  ــه در پاره یـ ــود کـ ــده می شـ ــر دیـ دیگـ
ـــی  ـــای سیاس ـــه دیدگاه ه ـــی ک ـــایل عقیدت مس
اســـتدالل  می دهـــد،  شـــکل  را  حـــزب 
»کســـی که  حدیـــث  ماننـــد:  می کنـــد؛ 
ـــته  ـــلمان نداش ـــر مس ـــا امی ـــت ب ـــرد و بیع بمی
باشـــد، بـــه  مـــرگ جاهلـــی مـــرده اســـت« 
ــه  ــب اال بـ ــم الواجـ ــا الیتـ ــان »مـ و همچنـ
ـــض  ـــوع تناق ـــک  ن ـــا ی ـــب«. اینج ـــو واج فه
بـــه   ایشـــان  دیـــدگاه  در  و دوگانه گـــی 

مالحظـــه می رســـد.

ــم  ــر پرچـ ــاد زیـ ــروعیت جهـ دوم: مشـ
کفـــر 

    یکـــی از دیدگاه هـــای حـــزب التحریـــر 
ایـــن اســـت کـــه جهـــاد بـــاالی مســـلمانان 
ـــدون  ـــرض اســـت؛ ب ـــم ف ـــادت حاک تحـــت قی
ـــد  ـــوکار باش ـــم نیک ـــه حاک ـــت اینک درنظرداش
ــم  ــالم حکـ ــه اسـ ــر، بـ ــق و فاجـ ــا فاسـ یـ
ـــلمانان  ـــه  مس ـــری، ب ـــن کف ـــر قوانی ـــا ب ـــد ی کن
ـــاس رأی  ـــر اس ـــد و ب ـــته باش ـــالص داش اخ
آنـــان تصمیـــم بگیـــرد یـــا مـــزدور دولـــت 
ــت  ــی اسـ ــن در صورتـ ــد. ایـ ــر باشـ کافـ
ـــت  ـــر دول ـــری در براب ـــت کف ـــک دول ـــه ی ک
ــا  ــۀ آن هـ ــد و برنامـ ــر بجنگـ ــری دیگـ کفـ
ســـرکوبی و قتـــل مســـلمانان نباشـــد؛ امـــا 
ـــه  ـــدف گرفت ـــلمانان ه ـــه مس ـــی  ک در صورت
ـــم  ـــر پرچ ـــدن زی ـــورت جنگی ـــود، در آن ص ش
کفـــر در برابـــر مســـلمانان حـــرام اســـت؛ 
بـــرای اثبـــات ایـــن مدعـــا بـــه یک سلســـله 
آیـــات و احادیـــث اســـتدالل می نمایـــد 
ــت  ــاب فرضیـ ــق در بـ ــور مطلـ ــه به طـ کـ
ــت.  ــده اسـ ــاد وارد شـ ــی جهـ و جاودانه گـ

 )۴/63(
ــزب  ــه حـ ــا متوجـ ــه در اینجـ ــی  کـ پرسشـ
ـــتید،  ـــاور هس ـــن ب ـــه ای ـــما ب ـــه ش ـــت اینک اس
ـــلمانان  ـــه مس ـــگ متوج ـــه جن ـــی  ک در صورت
باشـــد حـــرام اســـت، آیـــا کفـــاری  کـــه در 
ـــا  ـــگ آن ه ـــد، جن ـــرار دارن ـــل ق ـــب مقاب جان
تنهـــا متوجـــه کفـــار اســـت یـــا مســـلمانانی کـــه 
در صـــف جانـــب مقابـــل و زیـــر پرچـــم کفـــار 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــد؟ طبیع ـــرف می جنگن این ط
در این ســـوی خـــط، هـــم مســـلمان کشـــته 
ـــر  ـــاد زی ـــس جه ـــر؛ پ ـــم کاف ـــوند و ه می ش

ـــدارد. ـــی ن ـــا معنای ـــار در اینج ـــم کف پرچ
پرســـش مطـــرح  ایـــن  این جـــا  در      
ـــیه  ـــری روس ـــورت درگی ـــه در ص ـــود ک می ش
و امریـــکا آیـــا جـــواز دارد کـــه مســـلمانان 
تحـــت قیـــادت حـــکام مـــزدور و فاســـق، زیـــر 
ـــوع  ـــه موض ـــد؟ البت ـــا بجنگن ـــم روس ه پرچ
ــع  ــای منافـ ــر مبنـ ــی بـ ــای نظامـ ائتالف هـ
مشـــترک بـــا حفـــظ اســـتقاللیت سیاســـی، 

بحـــث دیگـــری اســـت.
ــه  ــوق گفتـ ــای فـ ــه  مدعـ ــد بـ     در پیونـ
می شـــود کـــه آیـــات و احادیثـــی  کـــه 
به گونـــۀ مطلـــق در بـــاب جهـــاد نقـــل 
ــث  ــات و احادیـ ــا آیـ ــت، بـ ــده اسـ گردیـ
دیگـــری بـــا کلمـــۀ »فـــی ســـبیل اهلل« 
و بـــا مفهـــوم حاکمیـــت سیاســـی اســـالم و 
اعـــالی کلمـــه اهلل، مقیـــد گردیـــده اســـت 
و هـــدف جهـــاد، اصـــالح جوامـــع بشـــری 
ـــی،  ـــدل اله ـــام ع ـــۀ نظ ـــاد، اقام ـــواع فس از ان
تنفیـــذ شـــریعت اســـالمی، اســـتقاللیت 
سیاســـی مســـلمانان، دفـــاع و پاســـداری 
از ســـرزمین های اســـالمی و ارزش هـــای 
ــادت  ــا قیـ ــه بـ ــت کـ ــره اسـ ــی و غیـ دینـ
و  اتحـــاد  نیرومنـــد،  عقیـــدۀ  ســـالم، 
ــداکاری  ــار و فـ ــی و ایثـ ــته گی ایمانـ همبسـ
متعـــال  خداونـــد  به خاطـــر  خالصانـــه 

می گیـــرد. صـــورت 
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ــقانه  ــای عاش ــه، غزل ه ــن مجموع ــزل در ای ــترین غ بیش
اســت. غــزل، شــعری اســت در ســتایش عشــق. بنابرایــن، 
ــت. از  ــب نیس ــل تعج ــزل، قاب ــق در غ ــان عش ــرت بی کث
ــر  ــی اگ ــت. جوان ــوان اس ــز ج ــاعر نی ــر ش ــرِف دیگ ط
در جوانــی  اســت.  گرفتــارِی عشــق  دارد،  گرفتــاری 
ــد؛ اگــر آســان  گرفتاری هــای دیگــر را خــدا آســان می کن
ــا مشــکل عشــق،  ــل فراموشــی اســت. ام ــد، قاب ــم نکن ه
ــعری  ــق در مجموعه ش ــان عش ــت. بی ــدنی نیس فراموش ش
ــی  ــته، جزی ــای زیس ــامل تجربه ه ــی ش ــک...« خیل »تک ت
و فــردی نمی شــود؛ بیشــتر بیــان کلــی و عمومــی اســت. 
ــزی«  ــوش می آمی ــه خ ــی، چ ــبز می آی ــه س ــزل »چ در غ
ــود.  ــف می ش ــی توصی ــتایی، زن ــوای روس ــس و ه ــا ح ب
ــرار  ــا برق ــی، زن و چیزه ــن زیبای ــه بی ــبت هایی  ک مناس
ــبت ها  ــن مناس ــق دارد. ای ــتا تعل ــه روس ــه ب ــود، هم می ش
ــه  ــف اینک ــا وص ــت. ب ــده  اس ــرار ش ــوب برق ــبتًا خ نس
ــاید از  ــم ش ــا آن ه ــده ، ب ــف ش ــی توصی ــبت ها کل مناس
ــه مناســبت ها  ــه باشــد ک ــن مجموع ــای ای ــن غزل ه بهتری

ــت.  ــس اس ــل ح ــتایی قاب ــتالژیایی روس ــا نوس در آن ب
ــود،  ــدم می ش ــۀ  گن ــبز وارد مزرع ــاس س ــک لب زن در ی
مزرعه یــی کــه رســیده و رنــگ پاییــزی دارد. انــگار ســبزی 
ــار  ــا حضــور او، ب ــه ب ــه اســت  ک ــی مزرع ــن زن، جوان ای
ــن ســبزی  دیگــر ســبزی در مزرعــه می دمــد و مزرعــه ای
قریــه  در  زن  تــن  می کنــد. خوش بویــی  احســاس  را 
ــی  ــار یک ــا به ــود. زن ب ــازه می ش ــاغ ت می پیچــد و روان ب

می شــود:
ــگ  ــه رن ــزی/ ب ــوش می آمی ــه خ ــی، چ ــبز می آی ــه س چ

ــزی ــک عصــر خــوب پایی مزرعــه ی
دوبــاره  گنــدم/  درزۀ  بــه  خمیــده،  خوشــه های  بــه 

دل انگیــزی چمــن  صــد  می بخشــی 
ــازه در  ــاری/ و روح ت ــه می ب ــه قری تمــام عطــر تنــت را ب

ــزی ــاغ می ری ــدام ب ان
ــار  ــت/ به ــر وق ــو در ه ــا ت ــت ب ــل قشنگی س ــار فص به

ــزی ــو چی ــای ت ــز خنده ه ــه ج ــت ب نیس
 ...

ــت.  ــی اس ــا کل ــان در غزل ه ــد، بی ــاره ش ــه اش ــوری  ک ط
ایــن بیــان کلــی باعــث شــده کــه چنــدان بــا زاویه دیــدی 
تــازه و مناســبت های شــگرف تصویــری و بازی هــای 
ــه  ــت  ک ــت اس ــویم. درس ــه رو نش ــعر روب ــی در ش زبان
ــی  ــان روان ــی معمــوِل خــود را دارد. زب ــۀ ادب غزل هــا جنب
ــوارد،  ــن م ــر از ای ــا فرات ــود را دارد. ام ــتِی خ و یک دس
ــری  ــی و هن ــی، زبان ــای بیان ــه تجربه ه ــعر ب ــد در ش بای
ــۀ زیســتۀ  برخــورد کنیــم کــه تــازه باشــد و خــاص تجرب

شــاعر باشــد. 
ــت«  ــت نیس ــتی گناه ــه زیباس ــه این هم ــر ک ــزل »اگ در غ
ــی  ــا خیل ــن توصیف ه ــا ای ــود ام ــف می ش ــی توصی زیبای
ــی شــکار  ــی مطــرح می گــردد: پ ــی، ســطحی و کل معمول
ــری،  ــهر را بب ــل و ش ــۀ عق ــد هم ــرار ش ــتی، ق ــا اس دل م
غــرور دلکــش دریاســتی، همــان کــه شــور بــه پــا کــرد در 

ــن مناســبت ها  سراســر شــهر، یک ســره غوغاســتی و...« ای
کلــی اســت و از ســویی بارهــا گفتــه شــده اند. »دو 
ــل  ــو قات ــد/ ت ــم ان ــای بی رح ــو جالده ــت ت ــم مس چش
محضــی، راســتی گناهــت نیســت« رابطــۀ چشــم معشــوق 
ــازه نیســت. در مصــرع دوم تکــرار  ــا جــالد، رابطه یــی ت ب
ــه  ــت ک ــم اس ــای بی رح ــرادف جالده ــض، مت ــل مح قات
ــر  ــر از پُ در مصــرع قبلــی آمــده  اســت. واژۀ »راســتی« غی
کــردن وزن و رعایــت تکنیکــی قافیــه، هیــچ مناســبتی بــا 

ــدارد.  ــت ن ــر بی ــای دیگ کلمه ه
در غــزل »بــاال کــه دیــدی بــا نگاهــت آســمان را ترســیم 
ــف  ــق توصی ــی و عش ــت زیبای ــی ماهی ــه  نوع ــردی« ب ک
ــد  ــا چن ــف ب ــن توصی ــده ای ــش ش ــت. کوش ــده  اس ش
ــا  تلمیــح دینــی، هنــری و شــگرف شــود. فکــر می کنــم ب
ــق  ــی و عش ــت زیبای ــود ماهی ــی نمی ش ــن تلمیح های چنی
ــدر تکــرار شــده و  ــا آن ق ــن تلمیح ه ــرد. ای ــف ک را توصی
ــد؛  ــزی ندارن ــه حس برانگی ــد ک ــدا کرده ان ــی پی ــۀ ادب جنب
ــم،  ــی اســتفاده می کنی ــن تلمیح های ــا این هــم اگــر از چنی ب
مهــم ایــن اســت  کــه بــا چــه زاویه دیــدی و بــا چــه شــیوۀ 
ــه کار می بریــم. شــاعر  ــی ایــن تلمیح هــا را ب بیانــی و زبان
خیلــی سرراســت چنــد تلمیــح معمــول را کنــار هــم چیــده 

اســت:
ــردی/  ــیم ک ــمان را ترس ــت آس ــا نگاه ــدی ب ــه دی ــاال ک ب
ــردی ــم ک ــزی در آن تنظی ــر چی ــای ه ــت را ج ــش لب نق

ــی  ــان ها/ یعن ــان کهکش ــا دادی می ــه هایت را ره ــو بوس ت
ــردی ــم ک ــرای هرچــه انســان تشــنه گی تقدی ب

ــار  ــراج/ این ب ــک مع ــدا در اوج ی ــش خ ــی و در پی رفت
ــردی ــم ک ــل ابراهی ــالف نس ــان را خ ایم

بــا  پیغمبــر زن/  اولیــن  ای  آمــدی،  مبعــوث گشــتی 
کــردی نیــم  دو  را  مهتــاب  زدی  خــود  پلک هــای 

مــردم بــه حقانیــت زیبایــی ات بــاور نمودنــد/ جــز 
ــردی ــم ک ــان تحری ــن را در جه ــه دی ــم هایت هرچ چش
در غــزل »تــو مــی روی و چــه آرامشی ســت در گریســتن« 
فضــای شــعر، بیــان رمانتیــک دارد کــه خــوب جــا 
افتــاده  و مناســبت ها یک دســت و مرتبــط بهــم انــد. 
ــوی  ــبت معن ــتن مناس ــف گریس ــا ردی ــعر ب ــای ش واژه ه
ــف  ــه و ردی ــا قافی ــای شــعر ب ــن واژه ه ــد. بی ــدا کرده ان پی
ــچ واژه  ــی هی ــده  اســت. یعن ــادار ایجــاد ش ــباِت معن مناس
ــوری و  ــرد ص ــف کارب ــه و ردی ــه، قافی ــر از هم و مهم ت
ســاختاری محــض ندارنــد. فراتــر از کاربــرد صــوری، در 

ــد:  ــاس ان ــل درک و احس ــود قاب ــی خ ــۀ معنای رابط
ــی روی و چــه آرامشی ســت در گریســتن/ ســکوت  ــو م ت

و شــانۀ دیــوار زیــر ســر، گریســتن
ــان  ــث قشنگی ســت/ ام ــی روی و خداحافظــی حدی ــو م ت

ــتن ــفر گریس ــۀ س ــد لحظ نمی ده
ــگاه پــس  ــم/ کمــی ن ــه روی دلهره های ــری روب ــرار می گی ق

از بغــض مختصــر گریســتن
درون گــور تنــم دفنــم و چــه درد عجیبی ســت/ شــبی کــه 

ــر گریســتن ــه ب ــرا می کشــد ب ــو م بی ت
ــال  ــه ح ــزم/ ب ــک نری ــو اش ــه از دوری ت ــود ک ــرار ب ق

ــتن ــر گریس ــد اگ ــم کن ــش رهای خوی
ــن  ــه بعــد از ای شــنیدم از دهــن روزنامه هــا ســخنی را/ ک

مــن و ســرخط هــر خبــر گریســتن
چنــد غــزل کــه جنبــۀ اجتماعــی دارد نیــز در بیــن غزل هــا 
ــادی اســت.  ــاع انتق ــه اجتم ــد شــاعر نســبت ب اســت. دی
ــرده  ــه نک ــره توج ــوارد روزم ــوادث و م ــه ح ــدان ب چن
ــد.  ــدادی شــعر بگوی ــه و روی ــرای هــر حادث اســت  کــه ب
بیشــتر بــه مفاهیــم و ســاختارهای بنیادیــن اخالقــی، 
اعتقــادی و اجتماعــی توجــه کــرده  اســت. از ایــن مفاهیــم 
ــوع  ــن ن ــت. ای ــده  اس ــاد ش ــن انتق ــاختارهای بنیادی و س
ــه  ــن ب ــعر گفت ــر از ش ــی بهت ــبات اجتماع ــه مناس ــگاه ب ن

روزمره گی هاســت.  و  حــوادث 
در غــزل »مــن خســته ام از کشــتن و از خــون، بفرماییــد!« 
شــاعر از وضــع بنیادگرایانــۀ فکــرِی جامعــه انتقــاد می کنــد 
ــش  ــه چال ــه را ب ــن برداشــت های بنیادگرایان و به نوعــی ای
ــر بهشــت  می کشــد: »دیــن چیســت، دوزخ، مــرگ، تصوی
انتحــاری، خــون؟  کشــتار، وحشــت،  اســت؟/  ایــن 
بفرماییــد!« انتقــاد شــاعر ایــن اســت  کــه دیــن ایــن نیســت 
ــد.  ــردم می دهن ــل م ــه تحوی ــای بنیادگرایان ــه مرجع ه  ک

غــزل »ایــن خــاک آشــیانۀ مــن بســتر مــن اســت« دربــارۀ 
ســرباز گفتــه شــده  اســت. بــه وضعیــت ســربازی در ایــن 
کشــور انتقــاد دارد. انتقــادش ایــن اســت  کــه بــه ســربازان 
کشــور از درون نظــام خیانــت می شــود: »ســرباز خســته ام 
ــر  ــرادر و پســر رهب ــن می دهــم مگــر/ دشــمن ب ســر و ت
مــن اســت/ شــلیک می کنــم بــه هدف هــای دورتــر/ 
غافــل از آن حریــف کــه در ســنگر مــن اســت«. شــعرهای 
ــد  اجتماعــی معمــوالً برون متــن تاریخــی و فرهنگــی دارن
ــوند.  ــده می ش ــد و خوان ــا دارن ــبت معن ــان مناس و در هم
ــم  ــن مه ــز چگونه گفت ــی نی ــعرهای اجتماع ــًا در ش طبع

اســت، امــا بیشــتر چــه  گفتــن منظــور اســت. 
ــع  ــا جم ــارۀ غزل ه ــت درب ــن یادداش ــاره های ای ــر اش اگ
ــه  ــوند، در کل نتیج ــه ش ــه ارای ــوان نتیج ــه عن ــوند و ب ش
ایــن خواهــد بــود کــه در الیــۀ آوایــی، دســتوری، 
سبک شــناختی )تشــبیه، اســتعاره، اســطوره، نمــاد و...( 
ــازه،  ــای ت ــدان نمونه ه ــا چن ــتۀ غزل ه ــۀ زیس ــی تجرب یعن
ــرار  ــم ق ــر بخواهی ــده نمی شــود. اینکــه اگ احســاس و دی
بــر توصیــف بگذاریــم، غزل هــا فضــا بــرای نقــد توصیفــی 
ــت  ــه اســت: آف ــت دوجانب ــی، آف ــد توصیف ــا نق ــد ام دارن
بــرای دیــد انتقــادی و آفــت بــرای شــاعر و خواننــده. زیــرا 

ــازد.  ــت دور می س ــی را از واقعی ــای ادب فض
ــه  ــد: چگون ــان می یاب ــش  پای ــن پرس ــا ای ــش ب ــن خوان ای
تجربه هــای  و  چیزهــا  بــه  نســبت  را  مــا  احســاس 
ــه،  ــه آن مرحل ــم ک ــل کنی ــی منتق ــه مرحله ی ــی ب زنده گ

مرحله یــی از هنــر باشــد؟ 
ــت،  ــۀ نخس ــت؛ نظری ــر داش ــد در نظ ــه را بای ــد نظری چن
ــک  ــا ی ــن ی ــن اجــزای مت ــۀ هماهنگــی بی ــد نظری می توان
شــعر باشــد. ایــن هماهنگــی، هماهنگــی تطبیقــی نیســت 
کــه بــه بیــرون ارجــاع داده  شــود و مصــداق آن بــا بیــرون 

تطبیــق داده  شــود. ایــن هماهنگــی بیــن اجــزای اثــر اســت 
ــا  ــطرها ب ــا و س ــا و بنده ــا، ترکیب ه ــه کلمه ه ــه چگون  ک
ــری در  ــی هن ــد و جهان بین ــاد می کنن ــبت ایج ــم مناس ه
ایــن مناســبت شــکل می گیــرد و دارای حقیقت نمایــی 

ــود.  ــری می ش هن
نظریــۀ دوم، بیــان حــس دربــارۀ چیــزی اســت. ایــن بیــان 
ــی  ــه حس ــم ک ــر کنی ــرد؟ فک ــورت بگی ــد ص ــه بای چگون
دربــارۀ جوانــی، بهــار، دریــا و... داریــم. اگــر قــرار باشــد 
ــن  ــم؛ ای ــف کنی ــس را توصی ــن ح ــو ای ــه م ــو ب ــه م ک
ــون  ــه افالط ــدی ک ــت؛ تقلی ــد اس ــان، تقلی ــف و بی توصی
مطــرح کــرد. پــس بایــد از روش هــا و ابزارهایــی در بیــان 
ــه  ــد ب ــس را از تقلی ــن ح ــه ای ــت ک ــس کار گرف ــن ح ای

ــذر داد.  ــت گ ــداع و خالقی ــۀ اب مرحل
نظریــۀ ســوم، انتقــال احســاس اســت. ایــن نظریــۀ 
ــرگ  ــر گ ــار خط ــگل دچ تولســتوی اســت. کســی در جن
ــت  ــان و روای ــان بی ــر را چن ــن خط ــا ای ــت، آی ــده  اس ش
ــه شــنونده  می توانــد کــه احســاس آن دچــار خطرشــدن ب
انتقــال کنــد و شــنونده چنــان احســاس کنــد کــه بــا گــرگ 

ــده  اســت.  ــه ش مواجه
نظریــۀ ســوم کــه نســبتًا نظریه یــی مدرن تــر اســت، بحــث 
ابهــام در هنــر اســت. ابهــام در هنــر بیشــتر بــه شــیوۀ بیان و 
ــرد.  ــاط بگی ــد ارتب ــن می توان ــانۀ مت ــای هستی شناس جنبه ه
تفــاوت یــک متــن ادبــی از یــک متــن عــادی، رســانه یی و 
علمــی در شــیوۀ بیــان و در ابهــام هستی شناســانۀ آن نهفتــه 
ــزی و  ــودن، تداعی برانگی ــد پهلوب ــان چن ــام هم اســت. ابه
ــن اســت. هرچــه صراحــت  ــی مت ــودن معنای ــل تأویل ب قاب
ــن  ــی مت ــت ادب ــود، اهمی ــتر ش ــی بیش ــن ادب ــا در مت معن
ــیوۀ  ــه ش ــان ب ــد بی ــن تولی ــًا ای ــد. طبع ــدا می کن ــل پی تقلی

بیــان، ارایــه و اجــرای متــن ارتبــاط دارد. 
ــۀ فــرم  ــرم باشــد. نظری ــۀ ُف ــد نظری نظریــۀ چهــارم می توان
ــی  ــد یک ــن می توان ــزای مت ــی اج ــۀ هماهنگ ــا نظری ــز ب نی
ــا  ــن تفاوت ه ــه ای ــز دارد ک ــی نی ــا تفاوت های ــد، ام باش
ــی  ــردازان هماهنگ ــا آرای نظریه پ ــت ها ب در آرای فرمالیس
ــرا در آرای  ــد؛ زی ــل درک باش ــد قاب ــن می توان ــزای مت اج
ــه  ــت ک ــرم اس ــۀ ف ــن نتیج ــه در مت ــت ها همه چ فرمالیس
ایــدۀ ذهنــی و تجربــۀ زیســته چنــدان مطــرح نیســت. امــا 
در نظریــۀ هماهنگــی، بیشــتر هماهنگــی مناســبت های 
ــی  ــرد عاطف ــان کارب ــه هم ــت  ک ــر اس ــز درنظ ــی نی معنای

اســت. 
نظریــۀ پنجــم می توانــد نظریــۀ واگرایانــه و شالوده شــکنانه 
باشــد کــه نظریــۀ پست مدرنیســتی اســت. در نظریــۀ 
و  ابهــام  احســاس،  انتقــال  بحــث  پست مدرنیســتی، 
ــن  ــر ای ــد؛ اگ ــاوت می کن ــاًل تف ــک کام ــبات ُفرمی مناس
مباحــث مطــرح نیــز باشــد،  بیشــتر بــرای »بــازی« اســت. 

ــت.  ــن اس ــازی« گرفت ــه »ب ــدف ب ه
ــد  ــک ترفن ــوان ی ــه عن ــا ب ــد ت ــرح ش ــا مط ــن بحث ه ای
در ارایــۀ هنــر در نظــر گرفتــه  شــود. درســت اســت 
ــتان  ــعر و داس ــا ش ــق نظریه ه ــنده، طب ــاعر و نویس ــه ش  ک
ــی  ــم و جهان بین ــه فه ــا ب ــا درک نظریه ه ــند، ام نمی نویس
ــاد  ــد. در دهــۀ هفت ــد کمــک کن شــاعر و نویســنده می توان
ــر اســاس  ــه ب ــود ک ــن ب ــدادی تالش شــان ای ــران تع در ای
نظریه هــا شــعر بســرایند. کارگاه  شــعر دکتــر رضــا براهنــی 
ــه خــودش و اعضــای  ــرد ک ــال می ک ــن هــدف را دنب همی
کارگاه ، بــر اســاس نظریــۀ شــعر زبــان، شــعر ســرودند. امــا 
حقیقــت ایــن اســت  کــه ســرایش و نوشــتن در مطابقــت 
ــدادی  ــه تع ــد ب ــل می ده ــر را تقلی ــا هن ــا نظریه ه ــل ب کام
از مولفه هــای تکنیکــی کــه جنبــۀ عاطفــی و تجربــۀ 
زیســتۀ هنــری دســتخوش مؤلفه هــا و معیارهــای تکنیکــی 

می شــوند. 

خوانشی از مجموعه شعری 
»تک تک پایی   که اتفاق افتاد« اثر رویین رهنوش

مردم می دهندبنیادگرایانه تحویل نیست  كه مرجع های این است  كه دین این بفرمایید!« انتقاد شاعر وحشت، انتحاری، خون؟ این است؟/ كشتار، مرگ، تصویر بهشت »دین چیست، دوزخ، چالش می كشد: بنیادگرایانه را به این برداشت های می كند و به نوعی فکرِی جامعه انتقاد وضع بنیادگرایانۀ بفرمایید!« شاعر از از كشتن و از خون، در غزل »من خسته ام 
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دفتــر  خزان ریــز«،  »گل شــاده های 
)تاجیکــی(  دری  فارســی  ســروده های 
اوچقرغانــی،  شــریف جان  جنــاب 
ســرایش گر و دانش منــد معاصــر کشــور 
بــه  قرغزســتان،  جمهــوری  دوســت، 
خــط فارســی دری و خــط ســریلیک بــا 
ــای  ــق و آق ــد خلی ــی از صالح محم مقدمه های
ــز  ــی )در پایی ــه تازه گ ــر، ب ــاب مجی عبدالوه
ســال 1397 خورشــیدی( در ۴02 صفحــه 
ــا شــماره گان 500 نســخه  ــه قطــع رقعــی ب ب
ــر  ــاپ و نش ــید. چ ــاپ رس ــه چ ــخ ب در بل

ــه فرزنــد فرهیختــۀ او، جنــاب  ایــن اثــر را ب
ــور  ــول کش ــریف زاده، سرکنس ــادل ش میرع
ــخ، و  ــوری اوزبیکســتان در بل دوســت جمه
همــۀ فرهنگیــان خجســته باد می گویــم و 
ــوح  ــد ل ــر از خداون ــن دفت ــاب شــاعر ای جن
ــتر  ــی بیش ــری دراز و پیروزی های ــم عم و قل

می کنــم. آرزو 
در زیــر، مقدمه یــی را کــه مــن بــه ایــن 
ــی  ــتان گرام ــت دوس ــته ام خدم ــر نگاش دفت

می کنــم: پیش کــش 
»گل شــاده های  دل انگیــِز  باغســتان 
خزان ریــز« زبــان و ادبیّــات فارســی دری 
ــار  ــخ پُرب ــال تاری ــزار س ــی(، در ه )تاجیک
ــتر  ــاور ی دامن گس ــای پهن ــود در جغرافی خ
بــوده و بــه عنــوان زبــان شــعر، ادب، دانــش، 
ــان  ــی، دل و ج ــای اخالق ــان و آموزه ه عرف
و روان گوینــده گان خــود را صفــای ملکوتــی 

بخشــیده ســهمی بــزرگ در بــاروروی و 
ــته  ــّدن بشــری داش ــگ و تم ــی فرهن بالنده گ

ــت.  اس
بســیاری از آثــار گران بهــای آفریده شــده 
و نگاشــته  شــده بــه ایــن زبــان، چــون 
ــا  ــوی موالن ــوی معن ــی، مثن ــاه نامۀ فردوس ش
غزل هــای  بلخــی،  محّمــد  جالل الدیــن 
حافــظ شــیرازی، رباعیــات خیـّـام نیشــاپوری، 
خمســۀ نظامــی گنجه یــی و... از شــاه کارهای 
ــه  ــد و ب ــی ان ــات جهان ــدنِی ادبیّ تکرارناش
برگــردان  فراوانــی  گوناگــون  زبان هــای 

ــی  ــار فرارودیان ــان، آث ــن می ــد. در ای شــده ان
چــون رودکــی ســمرقندی، عمعــق بخارایــی، 
منجیــک ترمــذی و... هســتۀ ادبیـّـات گســتردۀ 
ــان را تشــکیل داده نقــش ســازنده و  ایــن زب
مانــدگاری را در پیدایــی آفرینش هــای ادبــی 

ــد. ــا کرده ان ــدی ایف ــای بع دوره ه
چهره هــای  از  یکــی  کنونــی،  روزگار  در 
ــعر  ــگ و ش ــوس فرهن ــه فان ــی ک برازنده ی
و ادب را در دورتریــن نقطــۀ جغرافیــای 
ــی،  ــرارودان تاریخ ــا در ف ــی م ــتردۀ زبان گس
اســتاد  اســت،  داشــته  نــگاه  فــروزان 
او،  اســت.  اوچقرغانــی  شــریف جان 
ســرایش گر و دانش منــد معاصــر کشــور 
ــه  ــتان، اســت ک ــوری قرغزس دوســت، جمه
ــی  ــده زنده گ ــک  س ــه ی ــک ب در درازی نزدی
در  شــایانی  خدمت هــای  خــود  پُربــار 
و  زبــان  دانــش،  فرهنــگ،  گســتره های 

ادبیــات تاجیکــی و اوزبیکــی و آمــوزش 
ــام داده  ــود انج ــرزمین خ ــرورش در س و پ

ــت. اس
جنــاب اوچقرغانــی در ســال 1931 میــالدی 
ــتانی  ــت باس ــان« والی ــتای »اوچقرغ در روس
»اوش« جمهــوری قرغزســتان زاده شــده و در 
همان جــا زیســت دارد. وی بیشــتر از چهــل 
»صدرالدیــن  میانــۀ  دبســتان  در  را  ســال 
عینــی« بــه صفــت آمــوزگار زبــان و ادبیــات 
تاجیکــی و اوزبیکــی نونهــاالن ســرزمین 
خــود را آمــوزش و پــرورش داد و لقــب 
ــتان«  ــوری قرغزس ــتۀ جمه ــوزگار شایس »آم
را از آِن خــود کــرده اســت. او هم چنیــن 
دبیــر  یــا  محــرر  نخســتین  و  بنیادگــذار 
ــه در  ــود ک ــش!« ب ــِی »به پی ــۀ تاجیک روزنام
ســال های شــصتم میــالدی در کشــورش 
ــن شــاعر و نویســندۀ  ــه نشــر می رســید. ای ب
در  کنــون  تــا  آوان جوانــی  از  پیــش گام، 
زمینه هــای علمــی و ادبــی قلــم و قــدم 
ــر  ــم و نث ــه نظ ــی را ب ــار فراوان ــد و آث می زن
ــده  ــای تاجیکــی و اوزبیکــی آفری ــه زبان ه ب

ــت. ــانده اس ــاپ رس ــه چ و ب
ــه  ــخ افتخــار دارد ک انجمــن نویســنده گان بل
ــی  ــیدی، یک ــری خورش ــال 1390 هج در س
از مجموعه هــای ســروده های ایــن شــاعر 
را زیــر عنــوان »حاصــل زنده گــی« بــه نشــر 
رســاند و اینــک در آســتانۀ 89 ســاله گی 
ــۀ دیگــری از ســروده های او را  وی، مجموع
ــر  ــز« منتش ــاده های خزان ری ــام »ُگل ش ــه ن ب
می کنــد. ایــن دفتــر نیــز ماننــد دفتــر پیشــین 
او بیش ترینــه دربرگیرنــدۀ ســروده های او 
بــا جان مایه هــای  و  کهــن  قالب هــای  در 
ــدر  ــه پ آموزشــی و پرورشــی، ارج گــزاری ب
انسان دوســتی،  بــزرگان،  بــه  و  مــادر  و 
مــردم داری و آموزه هــای اخالقــی دیگــر 
ــا  ــن م ــی که ــات آموزش ــه در ادبیّ ــت ک اس

ــته اند.  ــی داش ــگاه واالی ــز جای نی
بــه  را  اثــر  ایــن  نشــر  و  چــاپ  مــن، 
ــتاد  ــی آن، اس ــه و گرام ــرایش گر فرهیخت س
ــد  ــد برومن ــی، و فرزن ــریف جان اوچقرغان ش
میرعــادل  محتــرم  جنــاب  فرزانــه اش،  و 
شــریف زاده، سرکنســول کشــور دوســت، 
جمهــوری اوزبیکســتان، در بلــخ، و بــه همــۀ 
فرهنگیــان کشــورهای افغانســتان، قرغزســتان 
و اوزبیکســتان خجســته باد می گویــم و از 
ــاعر  ــن ش ــرای ای ــم ب ــوح و قل ــد ل خداون
فرهنگــِی  و  تمدنــی  حــوزۀ  آمــوزگار  و 
باهمــی مــان تن درســتی وعمــری دراز و 
آرزو می کنــم و  پیروزی هایــی روزافــزون 
ــم کاری  ــتی و ه ــای دوس ــدوارم پیونده امی
میــان اهــل فکــر و فرهنــگ کشــورهای مــان 
ــوند. ــتوارتر ش ــترده تر و اس ــاروز گس روزت

شــدن  وارد  شایســته گی  کــه  را  شــاگردانی  اگــر   -1
بــه دانشــگاه ها را ندارنــد، بــه دانشــگاه راه دهیــم، در 
ــری  ــت داکت ــه از دس ــی را ک ــواب بیماران ــورت ج آن ص
ــه  ــی ک ــردان و کودکان ــان و م ــد و زن ــان داده ان ــق ج ناالی
ــری  ــه دســت انجنی ــد ک ــری مرده ان ــای تعمی ــر ویرانه ه زی
ــه از  ــی ک ــت و مظلومان ــرده اس ــی ک ــق آن را مهندس ناالی
قاضیانــی جاهــل مجــرم شــناخته شــده اند و  ســوی 
انســانیتی کــه بــه دســت عالــم دینــی نادانــی زیــر پــا شــده 
ــق  ــان ناالی ــت متخصص ــه از دس ــی ک ــت، و بانک های اس
کمپیوتــر ورشکســت شــده اند، پاســخ ایــن همــه قربانیــان 
را، کــه بــه صــورت قطــع مربــوط بــه تمامــی اقــوام کشــور 

ــد داد؟ ــی خواه ــود، ک ــد ب خواهن
2- طــرح بدیــل کانکــور، افغانســتان را بــه هشــت حــوزۀ 
ــن  ــا ای ــه آی ــت ک ــن اس ــش ای ــت، پرس ــرده اس ــیم ک تقس

ــۀ فدرالیســم در کشــور نیســت؟ خــود مقدم
3- در تمامــی حوزه هــا اســم مبــارک کوچــی دیــده 
ــود کوچــی کیســت  ــرح می ش ــه مط ــود، پرسشــی ک می ش
ــوم  ــدام ق ــام ک ــی« ن ــا »کوچ ــت؟ آی ــری چیس و کوچی گ
ــای  ــا گروه ه ــی؟ آی ــت و زنده گ ــوه معیش ــا نح ــت و ی اس
ــری« و ...  ــز« و »پامی ــدی« و »قرغی ــیخ محم ــو« و »ش »چل
هــم کوچــی بــه شــمار می رونــد یــا خیــر. اگــر بــه شــمار 

نمی رونــد چــرا؟

۴- اگــر نقــل و انتقــال و کــوچ کــردن و بادیه نشــینی الزمــۀ 
ــه  زنده گــی کوچی گــری باشــد، پــس ایــن گروه هــا چگون
ــب بفرســتند، و اگــر  ــه مکت ــدان شــان را ب ــد فرزن می توانن
ــت  ــری نیس ــۀ کوچی گ ــینی الزم ــردن و بادیه نش ــوچ ک ک

پــس فــرق میــان کوچــی و غیــر کوچــی در چیســت؟
ــکردره و  ــوالی های ش ــی در ولس ــان مناطق ــن در می 5- م
کلــکان و ده ســبز و... کــه مربــوط بــه والیــت کابــل انــد و 

مناطقــی در بامیــان و پکتیــا فرقــی نمی بینــم و از ایــن لحاظ 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــه ب ــعه نیافت ــه اش توس ــتان هم افغانس
ــعه  ــور از توس ــل کانک ــرح بدی ــران ط ــه متفک ــی ک تعریف

ــت؟ ــد چیس ــن دارن ــی در ذه نیافته گ
6- تجربــه ثابــت ســاخته اســت کــه تقریبــاً تمامــی 
ــگاه های  ــب و دانش ــق مکات ــجویان الی ــاگردان و دانش ش
مرکــز، منســوب بــه همیــن مناطقــی بوده انــد کــه امــروز آن 

ــور  ــود چط ــن نمی ب ــر چنی ــد. اگ ــه می نامن ــعه نیافت را توس
ــای توســعه  ــن گروه ه ــدان همی ــه یکــی از فرزن می شــد ک
ــده  ــه زن ــن تجرب ــا ای ــود. آی ــه در رأس حکومــت می ب نیافت

ــرد؟ ــوال نمی ب ــر س ــل را زی ــور بدی ــرح کانک ــود ط خ
ــه  ــد ک ــی می دان ــه کس ــماری چ ــوس ش ــاب نف 7- در غی

ــد؟ ــداد می باش ــه تع ــت چ ــر والی ــت ه ــمار جمعی ش
8- قطــب دیگــر حکومــت وحــدت ملــی در همچــو 
معــادالت بــزرگ چــه محلــی از اعــراب دارد؟ لشــکر 
ــخ  ــی پاس ــالح اجرای ــه اصط ــاد ب ــاوران آن نه ــزرگ مش ب

ــد! دهن
ــردن  ــا خــود مهندســی ک ــن وضــع آی ــا چنی 9- طرحــی ب
اختــالف و تفرقــه و دشــمنی در ســطوح حســاس و عمیــق 

جامعــه نیســت؟
10- در شــرایطی کــه ســنگ و چــوب ایــن ســرزمین تشــنه 
ــل و  ــات بالفع ــی امکان ــت اســت، به جــای آنکــه تمام امنی
ــاختن  ــرآورده س ــت ب ــی را در جه ــی و مردم ــوه دولت بالق
ایــن هــدف مقــدس بــه کار اندازیــم، چــه چیــزی حکومــت 
را وا مــی دارد تــا دســت بــه اقدامــی غیــر ضــروری و غیــر 
معقــول یــازد. آیــا چنیــن اقــدام خــود حرکتــی در جهــت 

ــت؟ ــت جمهوری نیس ــات ریاس ــن انتخاب کمپای

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2388   د  و    شنبه       19 قوس /   آ   ذ  ر   y    1397    1ربیع الثانی   y 1440  10 د سمبر     62018

ده پـرسش پیـرامـون طـرح بدیـل کانکـور

شـد چاپ  خـزان ریـز  مرگگل شـاده های  یک  ثانیه  بیست وچهار  هر 
شــمار افــرادی کــه ســال 2018 در ســوانح جاده یــی جــان خــود را در کلیــه کشــورهای جهــان از 

دســت داده انــد 1 میلیــون و 350 هــزار نفــر گــزارش شــده اســت.
ــی در جهــان کــه هــر  ــا انتشــار گزارشــی از وضعیــت امنیــت جاده ی ــی ب ســازمان بهداشــت جهان
ــی  ــوادث جاده ی ــد: »ح ــادآور ش ــب ی ــن مطل ــالم ای ــا اع ــود ب ــر می ش ــار منتش ــال یک ب پنج س

ــد«. ــکیل می دهن ــال را تش ــا 29 س ــراد 5 ت ــان اف ــر در می ــرگ و می ــل م ــن عام مهمتری
گفتنــی اســت کــه میــزان ُکلــی مــرگ و میــر ناشــی از ســوانح جاده یــی بــر اســاس ایــن گــزارش 
دســت کــم 100 هــزار نفــر نســبت بــه گــزارش قبلــی ســازمان بهداشــت جهانــی افزایــش نشــان 
می دهــد. بــا توجــه بــه آمــار ارایــه شــده می تــوان به طــور خالصــه گفــت کــه هــر2۴ ثانیــه یــک 

ــی در جهــان جــان خــود را از دســت می دهــد. ــر ســوانح جاده ی ــر اث نفــر ب
بربنیــاد گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی عابــران پیــاده، دوچرخــه و موتورســواران بــه صورتــی 
نامتناســب و به ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه ســهم عمده یــی از قربانیــان حــوادث 
ــاده و دوچرخــه  ــران پی ــن اســاس عاب ــر ای ــد. ب ــه خــود اختصــاص داده ان ــی در جهــان را ب جاده ی
ــزان در آفریقــا ۴۴  ــد، ایــن می ــان ســوانح جاده یــی را تشــکیل می دهن ســواران 26 درصــد از قربانی

ــه 36 درصــد گــزارش شــده اســت. و در کشــورهای شــرق مدیتران
ایــن نســبت بــرای راننــده گان موتورســیکلت و مســافران آن 28 درصــد گــزارش شــده اســت کــه 
ــزان آن در برخــی مناطــق جهــان از جملــه آســیای جنــوب شــرقی )28 درصــد( و کشــورهای  می

غــرب حــوزۀ اقیانــوس آرام بیــن 9 تــا 15 درصــد بیشــتر اســت.
اهمیت توجه به قوانین برای کاهش میزان تلفات

ــای  ــان به ــاالی قربانی ــمار ب ــه ش ــت ک ــده اس ــد ش ــی تأکی ــت جهان ــازمان بهداش ــزارش س در گ
ــن اســاس پیشــرفت های  ــر ای ــا پرداخــت می شــود. ب ــردد در جاده ه ــرای ت ــه ب ســنگینی اســت ک
ــًا در کشــورهایی صــورت گرفتــه  حاصــل در خصــوص کنتــرل و کاهــش ســوانح جاده یــی عمدت

ــود. ــال می ش ــات اعم ــی تخلف ــارۀ برخ ــخت گیرانه تری در ب ــن س ــه قوانی ک
ــی،  ــد ایمن ــگام راننده گــی، عــدم اســتفاده از کمربن ــکل هن ــاال، مصــرف ال ــا ســرعت ب راننده گــی ب
ــگام دوچرخــه و  ــی هن ــودکان و نداشــتن کاله ایمن ــرای ک ــات ایمــن ســاز ب ــه امکان ــی ب بی توجه

موتورســواری از جملــه مهمتریــن ایــن تخلفــات عنــوان شــده اســت.
درایــن گــزارش همچنــان بــا اشــاره بــه تــالش برخــی کشــورها بــرای بهبــود و باالبــردن ضریــب 
ــی و  ــوانح جاده ی ــرل س ــه در کنت ــده ک ــاره ش ــی اش ــات اساس ــی اقدام ــه برخ ــن ب ــی قوانی اجرای
ــن  ــن و ایم ــاخت ها، مطمی ــه زیرس ــه ب ــت. توج ــته اس ــی داش ــر مثبت ــات تأثی ــمار تلف ــش ش کاه
ــود  ــرخ، بهب ــه دو چ ــایل نقلی ــوص وس ــت های مخص ــعه پیس ــا، توس ــا، پیاده روه ــازی راه ه س
کیفیــت و ایمنــی خودروهــا، توجــه ویــژه بــه معاینــه فنــی نظام منــد وســایل نقیلــه، پیشرفته ســازی 
سیســتم ترمــز خودروهــا و بهبــود کیفیــت خدمــات و امدادرســانی جاده یــی پــس از بــروز ســوانح 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــات ب ــن اقدام ــه ای از جمل
آفریقا، بیشترین و اروپا کمترین تلفات را داشته است

گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی در بــارۀ امنیــت جــاده ای در ســال 2018 بــه رغــم تأکیــد بــر 
ــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه نــرخ اعــالم شــده بــرای قربانیــان ســوانح  افزایــش شــمار تلفــات ب
جاده یــی بــه نســبت جمعیــت جهانــی در ســال های گذشــته بــا نوعــی ثبــات همــراه بــوده اســت.
ایــن مســأله نشــان می دهــد کــه تالش هــای صــورت گرفتــه در زمینــۀ بــاال بــردن ضریــب ایمنــی 
ــات  ــل تلف ــا معض ــده ت ــبب ش ــاال س ــا ب ــط ی ــد متوس ــورهای دارای درآم ــی کش ــا در برخ جاده ه
جاده یــی از آنچــه گــزارش شــده فجیع تــر نشــود. بــر ایــن اســاس اقدامــات یــاد شــده در نهایــت 
ــه همــراه داشــته  ــاال را ب کاهــش شــمار تلفــات جاده یــی در ۴8 کشــور دارای درآمــد متوســط و ب

اســت.
ــاالی  ــا اینحــال گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی تأکیــد می کنــد کــه شــمار تلفــات و آمــار ب ب
ــن و  ــه اهمیــت قوانی ــل بی توجهــی ب ــه دلی ــن ب ــد پایی ــی در کشــورهای دارای درآم ســوانح جاده ی

ــا کاهــش همــراه نبــوده اســت. نیــز بــاال نبــردن ضریــب ایمنــی جاده هــا ب
ــی در  ــوانح جاده ی ــی از س ــر ناش ــرگ و می ــر م ــه خط ــت ک ــده اس ــد ش ــزارش تأکی ــن گ در ای

ــت. ــتر اس ــر بیش ــه براب ــه س ــورهای مرف ــه کش ــبت ب ــن نس ــد پایی ــورهای دارای درآم کش
ــا  ــا ب ــن و اروپ ــرای هــر یک صــد هــزار نفــر، باالتری ــا شــاخص 26.6 ب ــا ب ــن اســاس آفریق ــر ای ب
ــر ناشــی از ســوانح جاده یــی را  ــرای همیــن تعــداد، پایین تریــن میــزان مــرگ و می شــاخص 9.3 ب

ــد. ــت کرده ان ــود ثب ــام خ به ن
ایــن آمــار همچنــان نشــان می دهــد کــه میــزان تلفــات ناشــی از ســوانح جاده یــی در ســه منطقــه از 
جهــان )امریــکا، اروپــا و غــرب اقیانــوس آرام( نســبت بــه گــزارش پنج ســال گذشــته بــا کاهــش 

روبــه رو بــوده اســت.
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ــر  ــه اخی ــد ده ــه در چن ــری ک ــای تکفی ــی از حربه ه یک
ــت،  ــه اس ــا رواج یافت ــان م ــی از بنیادگرای ــط بخش توس
ــر  ــرعی تکفی ــواری های ش ــا دش ــه ب ــی ک ــاً آنان خصوص
آشــکار آشــنا هســتند، ســکوالر خوانــدن کســانی اســت 
کــه تفســیر شــان از مســایل دینــی بــا تفســیر بنیادگرایــان 

ــرق دارد. ف
بنیادگرایــی ماهیتــش انحصارگرایــی در عرصــه حقیقــت 
ــِت  ــا حقیقــت مطلــق همیشــه و در هــر حال اســت. گوی
ــودار  ــی نم ــت و ازل ــره ثاب ــک چه ــا در ی ــن تنه ممک
می شــود و ایــن همــان چهره یــی اســت کــه بنیادگرایــان 
شــناخته اند. وقتــی قــرآن مجیــد در بــاره خداونــد 
می گویــد: »کل یــوم هــو فــی شــأن« و عارفــان مســلمان 
ــرمدی  ــت س ــی حقیق ــه تجل ــد ک ــن را می فهمن از آن ای
پیوســته نــو شــونده اســت و کهنه گــی نمی پذیــرد، 
بنیادگرایــان مــا حقیقــت را جامــد و ســنگواره می پندارنــد 
و بــه گونه گونــی تجلیــات آن واقــف نیســتند. افــزون بــر 
آن، آنــان بــا عوامــل پیچیده یــی کــه بــر فراینــد شــناخت 
ــت را  ــوداری حقیق ــره نم ــذار اســت و چه ــی تأثیرگ آدم
ــان اساســًا  ــد آشــنا نیســتند. آن ــگ می گردان ــه رن ــگ ب رن
ــی  ــوه ادراک آدم ــای ق ــن و محدودیت ه ــفۀ ذه از فلس
چیــزی نمی داننــد و در نتیجــه بــه ســیاه و ســفید اندیشــی 
ــن  ــز ای ــه ج ــد ک ــد دریابن ــوند و نمی توانن ــار می ش گرفت
ــود  ــگ وج ــور و رن ــری از ن ــای دیگ ــگ طیف ه دور رن
ــر  ــق آن را رنگارنگ ت ــتی و حقای ــد هس ــه می توان دارد ک

ــد. گردان
از ایــن رو، هنگامــی کــه نوبــت بــه تفســیر متــون دینــی 
ــن  ــودن مت ــی ب ــل تک قرائت ــر طب ــان ب می رســد، بنیادگرای
می کوبنــد و هــر قرائــت دیگــری از آن را باطــل و حــرام 

می شــمارند.
جالــب ایــن اســت کــه شــماری از دین ســتیزان نیــز همین 
ــکارا  ــد آش ــرأت ندارن ــون ج ــندند و چ ــیوه را می پس ش
ــد  ــد می کنن ــد، تأکی ــم داد کنن ــه قل ــوچ و بی پای ــن را پ دی
کــه دیــن قابــل بیشــتر از یــک قرائــت نیســت و آن همــان 
قرائــت بنیادگرایــان اســت، به ویــژه مضحک تریــن نســخه 
آن کــه بــه دســت داعــش و طالبــان بــه نمایــش گذاشــته 
ــان داعــش  می شــود. در اینجــا ایتــالف خیره کننده یــی می
و ایــن گــروه شــکل می گیــرد و هــر دو در یــک ســنگر 
ــد و آن بســتن  ــدف را نشــانه می گیرن ــک ه نشســته و ی
ــن از  ــی ممک ــانی و اخالق ــت انس ــر قرائ ــر روی ه در ب
دیــن اســت. ایــن طیــف از دین ســتیزان البتــه پاســخی بــه 
ایــن تناقــض کودکانــه کــه بــدان گرفتــار انــد ندارنــد کــه 
چگونــه از هــر پدیــده دیگــر در هســتی، نــه تنهــا متــون 
ــی،  ــای زنده گ ــه پدیده ه ــدون، بلکــه از هم ــوب و م مکت
می تــوان تأویل هــای مختلــف داشــت بــه اســتثنای یــک 

پدیــده کــه دیــن اســت!
بــر پایــه پیش فرضــی کــه بنیادگرایــان در بــاره انحصــاری 
ــژه  ــان، به وی ــد، بخشــی از نابنیادگرای ــودن حقیقــت دارن ب
آنــان کــه می کوشــند علــوم پیشــرفته زبانــی و دانش هــای 
نویــن اجتماعــی و معــارف فلســفی را در کنــار علوم کهن 
ــم  ــرای فه ــترده تری ب ــای گس ــا افق ه ــد ت ــه کار بگیرن ب
متــن پیــدا کننــد، از نظــر آنــان منحــرف از دیــن و احیانــًا 
معانــد بــا دیــن شــمرده می شــوند. کســی کــه معانــد بــا 
دیــن باشــد، طبــق موازیــن دینــی، هــر دینــی کــه باشــد، 

نســبت بــه آن دیــن کافــر انگاشــته می شــود.
بخــش زیــادی از بنیادگرایــان مــا، بــه جــز داعــش و چنــد 
ــه صــورت  ــر ب جماعــت دیگــر، از صــدور حکــم تکفی
ــد از  ــح می دهن ــن رو ترجی ــد. از ای ــراس دارن ــکار ه آش

کلماتــی چنــد پهلــو ماننــد ســکوالر اســتفاده کننــد تــا هم 
ــه خــارج  ــت ب ــان خــود را از عرصــۀ دیان ــد مخالف بتوانن
براننــد و هــم به عنــوان جریــان تکفیری شــناخته نشــوند. 

ایــن ترفنــد بســیار موثــر افتــاده اســت.
کلمــه ســکوالر کلمه ثــی چنــد پهلــو اســت. ایــن کلمــه 
در ادبیــات سیاســی و فلســفی غــرب پیشــینه یی بــه درازی 
دو تــا ســه قــرن دارد. ایــن کلمــه در کشــورهای مــا چنــد 
دهــه بیــش نیســت کــه بــر ســر زبان هــا افتــاده، و هنــوز 
ــه نشــده اســت.  ــرای آن ارای ــی ب ــع و مانع ــف جام تعری
شــاید بــه ایــن دلیــل کــه ماننــد بعضی کلمــات چنــد معنا، 
کلماتــی کــه مشــترک لفظــی شــناخته می شــوند، معنــای 
واحــدی نداشــته باشــد. بــار معنایــی کلمــه ســکوالر هــم 
در گــذر زمــان دچــار تحــول شــده و هــم در ســیاق های 
ــان  ــاوت می ــی تف ــوده اســت. گاه ــف در نوســان ب مختل
مصادیــق بیرونــی آن بــه ســرحد تضــاد می رســد. بــه ایــن 
معنــا کــه گاهــی ســکوالر بــه کســی گفتــه می شــود کــه 
ــه  ــد و هــر گون ــاده خالصــه می دان ــاً در م جهــان را تمام
بعــد غیبــی و متافیزیکــی را از آن نفــی و انــکار می کنــد. 
بــه ایــن معنــا هــر کــس کــه ســکوالر اســت یعنــی منکــر 
ــد از  ــی بع ــر زنده گ ــی، منک ــر وح ــدا، منک ــود خ وج
ــا  مــرگ و هــر امــر غیبــی دیگــری اســت. امــا ایــن معن
از معانــی کــم رواج ایــن کلمــه اســت و تنهــا در بعضــی 
ســیاق های فلســفی بــه ایــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. در 
عمــل بســیاری از کســانی کــه ســکوالر خوانــده شــده یــا 
حتــا خــود را ســکوالر نامیده انــد منکــر امــور یــاد شــده 
نبوده انــد. گاهــی دیگــر، در طــرف مقابــل معنای نخســت، 
ســکوالر بــه کســی گفتــه شــده اســت کــه پیــام اساســی 
ــه امــور اخــروی دانســته و قضایــای  دیــن را پرداختــن ب
ــر از آن دیــده  روزمــرۀ زنده گــی را از نظــر اهمیــت فروت

اســت کــه در کانــون پیــام دیــن قــرار بگیــرد.
ــیاری  ــان و بس ــان و متصوف ــه عارف ــا هم ــن معن ــق ای طب
ــرا  ــد زی ــه حســاب می آین ــنتی ســکوالر ب ــان س از متدین
ــل  ــت اصی ــوی را شایســته دیان ــه شــئون دنی ــن ب پرداخت

ــد. ــا وا می نهن ــل دنی ــه اه ــا را ب ــد، و دنی نمی دانن
ــد  ــرار می گیرن ــانی ق ــده کس ــاد ش ــف ی ــۀ دو طی در میان
کــه بــرای امــور دنیــوی بــه انــدازۀ امــور اخــروی اهمیــت 
قایــل انــد امــا هــر کــدام را تابــع منطــق خاصــی می داننــد 
و معتقــد انــد بایــد میــان قلمروهــا تفکیــک کــرد، یعنی در 
امــور دنیــوی بــه کمــک علــوم متعــارف عقلــی و تجربــی 
عمــل کــرد و در امــور اخــروی مطابــق بــا رهنمودهــای 

دیــن.
بــا ایــن حســاب، ســکوالر معنــای واحــد و متفــق علیهــی 
ــن داران  ــر طیف هــای وســیعی از دی ــد ب ــدارد، و می توان ن
ــا  ــان م ــا بنیادگرای ــود. ام ــالق ش ــن داران اط ــر دی و غی
چندیــن دهــه اســت هیاهــوی ســنگینی بــه راه انداخته انــد 
تــا وانمــود کننــد کــه دیــن اســالم از ســوی ســکوالرها 
ــن  ــم بزرگ تری ــت و سکوالریس ــر اس ــرض خط در مع
تهدیــد بــرای اســالم و جوامــع اســالمی به شــمار مــی رود. 
ــه ریشــه ها و تفکیــک الیه هــای  ــدون پرداختــن ب ــان ب آن
مختلــف قضیــه و بــدون فــرق نهــادن میــان سکوالریســم 
سیاســی و سکوالریســم فلســفی مغالطه یی بــزرگ را وارد 
فرهنــگ عامــه کرده انــد تــا جوانــان احساســاتی متدیــن را 
ــا  ــان ب ــه گروه هــای خــود جــذب کننــد. آن ــه آســانی ب ب
مظلــوم وانمــود کــردن دیــن ایــن توهــم را دامــن می زننــد 
کــه توطیه یــی بــزرگ بــر ضــد اســالم جریــان دارد و ایــن 
ــد. آن گاه وانمــود  ــه پیــش می برن ــه را ســکوالرها ب توطی
ــن  ــان دلســوز دی ــه مدافع ــان یگان ــه بنیادگرای ــد ک می کنن

هســتند و در مقابــل ســکوالرها صف آرایــی دارنــد. کلمــه 
ســکوالر بــه مــرور در میــان گروه هــای بنیادگــرا تبدیــل 
بــه حربه یــی شــده اســت کــه بــه محــض متهم/متصــف 
ــالق وی از  ــش و اخ ــخن و دان ــه آن، س ــی ب ــردن کس ک
اعتبــار بیفتــد و مفاهیمــی را تداعــی کنــد ماننــد منافــق، 
ــه دیــن و منحــرف از آن، غــرب زده و وابســته  متظاهــر ب
ــار از نظــر اخالقــی و  ــی، بی بنــد  و ب ــه کشــورهای غرب ب

مرموزتریــن دشــمن دیــن.
بنیادگرایــان همــه این هــا را همیشــه بــه صراحــت 
نمی گوینــد، امــا عباراتــی را بــه کار می برنــد کــه تداعــی 
کننــده چنیــن مفاهیمــی باشــد. هنگامــی کــه کســی بدیــن 
ــر  ــی زی ــام شــناخته شــد در نخســت او از نظــر اخالق ن
ســوال مــی رود، دوم از نظــر علمــی و معرفتــی ســخنش 
قابــل شــنیدن نیســت، ســوم از نظــر حقوقــی مصونیــت 
ــر  ــوان کســی کــه ب ــه عن خــود را از دســت می دهــد و ب
ضــد دیــن و جامعــه دینــی توطئــه می کنــد قابــل حــذف 
فیزیکــی اســت. ایــن تجربــه بارهــا تکــرار شــده اســت. 
ــور،  ــیس آن کش ــت تأس ــال های نخس ــتان در س در پاکس
ــک  ــن مل ــر فضل الرحم ــان دکت ــته آن زم ــر برجس متفک
ــه  ــی عرض ــن دین ــد در کالم نوی ــیار بلن ــاری بس ــه آث ک
شــکل گیری  رونــد  در  می خواســت  و  بــود  کــرده 
ــی  ــام آموزش ــور و نظ ــد آن کش ــی جدی ــت فرهنگ هوی
آن دیدگاه هــای مــدرن را داخــل کنــد، بــا هیاهــوی 
گســترده بنیادگرایــان زیــر فشــار و تهدیــد قــرار گرفــت 
و واجب القتــل خوانــده شــد و از تــرس جانــش مجبــور 
گردیــد آن کشــور را بــرای همیشــه تــرک کند. پیــش از او 
اقبــال الهــوری نیــز بارهــا مــورد تکفیــر قــرار گرفتــه بود. 
تفــاوت اقبــال بــا فضل الرحمــن ایــن بــود کــه توانســت 
ــان شــعر وارد  ــه کمــک زب بخشــی از اندیشــه هایش را ب
ــه تناســب فضــای  ــه ب ــد و دوم اینک ــی کن حــوزۀ عموم
سیاســی آن زمــاِن شــبه قــاره کــه مــوج آزادی خواهــی در 
مقابــل اســتعمار انگلیــس اوج گرفتــه بــود، وی بــه زبــان 

ایــن مــوج تبدیــل شــود.
مخالفــان او در آن شــرایط بخــت ایــن را نداشــتند کــه وی 

را بــه وابســته گی بــه اســتعمار متهــم کننــد.
در ســالیان پســین، متفکــر دیگــر پاکســتانی، جاویــد احمد 
غامــدی و تنــی چنــد از نواندیشــان دینــی کــه دیدگاه های 
ــان  ــدید بنیادگرای ــه ش ــا حمل ــد ب ــرح کردن ــود را مط خ
مواجــه شــدند، دوســت و همفکــر وی دکتــر فــاروق بــه 
شــهادت رســید، چنــد تــن دیگــر مــورد حملــه مســلحانه 
قــرار گرفتنــد و دفتــر کار غامــدی بــه آتــش کشــیده شــد 
و او مجبــور گردیــد کشــورش را تــرک کنــد. داســتان های 
مشــابه در ایــران و مصــر و دیگــر ســرزمین های اســالمی 
نیــز وجــود دارد کــه بــرای متفکــران برجســته یی چــوب 
ــر دار  ــان را ب ــا آن ــد ت ــگاه ها آوردن ــن دانش ــه صح دار ب
کننــد، یــا بــر زبــان بازوهــای مســلح خــود ماننــد القاعــده 
و دیگــران مســتقیماً اعــالن کردنــد کــه آنــان را خواهنــد 
کشــت، و شــماری را هــم کشــتند، و شــماری دیگــر را به 

نفــی و طــرد از جامعــه کشــاندند.
بــه هــر روی، امــروزه ســکوالر خوانــدن مخالفان از ســوی 
ــه  ــان از حربه هایــی اســت کــه مغالطــه پیش گفت بنیادگرای
را تقویــت بیشــتر می کنــد و زمینــه را بــرای تــرور حیثیتی 
و ســپس تــرور فیزیکــی افــراد فراهــم مــی آورد. ایــن کار 
نوعــی دیگــر از متوســل شــدن بــه حربــۀ تکفیــر اســت 
ــاب  ــر اجتن ــح کلمــه کف کــه در ظاهــر از اســتعمال صری
ــی  ــرای مخاطــب تداع ــوم را ب ــان مفه ــا هم می شــود، ام
می کنــد. ایــن نــوع از تکفیــر را چــون بــا عبــارات چنــد 
پهلــو بــه کار مــی رود و آن درشــتی را نــدارد کــه در لفــظ 
ــد.  ــرم نامی ــر ن ــوان تکفی ــود، می ت ــاس می ش ــر احس کاف
ــر و  ــرای تکفی ــن کار در حقیقــت روش شــیادانه تری ب ای

حــذف مخالفــان اســت.
اگــر بخواهیــم شمشــیر برکشــیده تکفیــر دوبــاره در نیــام 
شــود بایــد هــر دو نــوع تکفیــر نــرم و ســخت بــه پایــان 

برســد.
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تکفیـر نـرم؛
سکـوالر  خواندن  مخـالفان

محمد محق-پژوهشگر مسایل دینی

د شفافیت د څار د بنسټ:

اوس هـم د حکـومت 

په ځـينو ادارو کـې فسـاد شتـه

ـــه  ـــم پ ـــي، ال ه ـــټ واي ـــار بنس ـــافیت د څ ـــتان د ش د افغانس

ـــود دی. ـــاد موج ـــراخ فس ـــې پ ـــي ادارو ک ـــمېر دولت ـــو ش ی

ــه  ــي، پـ ــټ وايـ ــار د بنسـ ــفافیت د څـ ــتان د شـ د افغانسـ

ـــاروالۍ،  ـــل ښ ـــو، کاب ـــۍ، پولیس ـــې څارنوال ـــارف، لوی مع

مـــي شـــورا او پـــه یـــو شـــمېر نـــورو ادارو کـــې ال هـــم 

فســـاد موجـــود دی.

ـــي د  ـــرام افض ـــید اک ـــس س ـــټ رئی ـــار بنس ـــفافیت د څ د ش

ـــدو او د  ـــي رسوې د خپرې ـــاد د م ـــه ورځ د فس ـــنبې پ یکش

اداري فســـاد پـــه وړانـــدې د مبـــارزې د نړیوالـــې ورځـــي 

پـــه مناســـبت جـــوړې شـــوې غونـــډې تـــه وویـــل چـــې 

لـــه فســـاد رسه مبـــارزه یـــوازې د حکومـــت کار نـــه دی، 

ـــکاري  ـــې هم ـــه ک ـــه دې برخ ـــد پ ـــه بای ـــول ارګانون ـــې ټ بلک

ـــړي. وک

ـــور  ـــاد ک ـــورا د فس ـــي ش ـــتان م ـــي د افغانس ـــاغي افض ښ

ـــتونزه د  ـــايس س ـــوه اس ـــاد ی ـــل: »د فس ـــې وی ـــړ او وی ـــاد ک ی

افغانســـتان پـــه انتخابـــايت نظـــام کـــې ده، دا نـــن چـــې کومـــه 

مـــي شـــورا پـــه مونـــږ حاکمـــه ده، د فســـاد د کـــور پـــه 

ـــاد وي،  ـــې فس ـــام ک ـــايت نظ ـــه انتخاب ـــه پ ـــږي، ک ـــوم یادې ن

ـــو؟« ـــدای ش ـــاوري کې ـــي ب ـــه راتلونک ـــه پ ـــږ څنګ ـــو مون ن

ـــې د دوی د رسوې  ـــل چ ـــان ووی ـــه ش ـــي دغ ـــاغي افض ښ

لـــه مخـــې چـــې لـــه ۰۸۰۰ نـــه د زیاتـــو کســـانو رسه د 

هېـــواد د ۴۳ والیتونـــو پـــه ۱۴۰ ولســـوالیو کـــې شـــوې 

ــو،  ــو، پولیسـ ــه محاکمـ ــم پـ ــيي چـــې خلـــک هـ ده، ښـ

ــه  ــاد لـ ــې د فسـ ــان کـ ــاروالۍ او پارملـ ــۍ، ښـ څارنوالـ

موجودیـــت شـــکایت لـــري.

ـــدې ورځ  ـــه هم ـــا پ ـــي بی ـــد ارشف غن ـــمرش محم ـــو ولس خ

ـــدې  ـــه وړان ـــې د اداري فســـاد پ ـــه همـــدې مناســـبت یعن او پ

ـــه ارګ  ـــې پ ـــې چ ـــډه ک ـــه ملانځغون ـــې پ ـــې ورځ د نړیوال

ـــو  ـــو برخ ـــه بېالبېل ـــې، پ ـــل چ ـــوې وه، ووی ـــوړه ش ـــې ج ک

ـــي  ـــديل او قضاي ـــور، ع ـــو، کانک ـــي مقرری ـــه دولت ـــې لک ک

ـــوي  ـــه ش ـــات رامنځت ـــې الزم اصالح ـــورو ک ـــتګاوو او ن دس

دي.

ـــه  ـــیې ل ـــه دوس ـــل، زرګون ـــان ووی ـــه ش ـــي دغ ـــاغي غن ښ

څېړلـــو پاتـــې وې، خـــو نـــن کـــه پـــه ســـره محکمـــه 

ـــتې،  ـــو درې میاش ـــږي، ن ـــې کې ـــره پات ـــیه ډې ـــوه دوس ـــې ی ک

ـــږي. ـــه کې ـــت تصفی ـــل وخ ـــه خپ ـــو پ ـــورې ن ن

ــر دې د  ــې تـ ــې مخکـ ــې ده چـ ــال کـ ــې حـ ــه داسـ دا پـ

افغانســـتان د بیـــا رغونـــې لپـــاره د امریـــکا د رسمفتـــش 

ځانګـــړي ادارې ویـــي چـــې افغـــان حکومـــت د فســـاد 

پـــه وړانـــدې پـــه مبـــارزه کـــې پاتـــې راغلـــی دی.

پـــه ورتـــه وخـــت کـــې د افغانســـتان د ولـــي جرګـــې د 

ـــد  ـــر احم ـــايض نذی ـــس ق ـــیون رئی ـــارو د کمېس ـــي چ تقینین

حنفـــي وايـــي، ښـــايي چـــې ځينـــي کســـان پـــه ولـــي 

ـــوک  ـــر څ ـــو ه ـــکېل وي، خ ـــې ښ ـــاد ک ـــه فس ـــې پ ـــه ک جرګ

ـــړي. ـــدې ک ـــناد وړان ـــد اس ـــوي، بای ـــا ک ـــې دا ادع چ

ــورا  ــي شـ ــه مـ ــې پـ ــاوې چـ ــې ادعـ ــل: »کومـ ده وویـ

ــې  ــوک چـ ــپکاوی دی، څـ ــخصیتونو سـ ــږي، دا د شـ کېـ

داشـــان ادعـــاوې کـــوي، بایـــد ســـړی وښـــيي او اســـناد 

ــري.« ــتونزه لـ ــم سـ ــې هـ ــړي او دا ادعاګانـ ــدې کـ وړانـ

ـــاد  ـــت د فس ـــم حکوم ـــه ه ـــه څ ـــي، ک ـــي واي ـــاغلی حنف ښ

ـــه  ـــنه ن ـــو بس ـــړي، خ ـــه ک ـــمېر کارون ـــو ش ـــې ی ـــه ک ـــه برخ پ

ـــټیز کار ويش. ـــې بنس ـــه ک ـــه دې برخ ـــد پ ـــوي او بای ک

ــر  ــاد پـ ــل د فسـ ــو تـ ــدت حکومـــت مرشانـ د مـــي وحـ

ـــه  ـــم دغ ـــو ال ه ـــي دي، خ ـــه اړه وی ـــارزې پ ـــدې د مب وړان

ـــوده ده. ـــه موج ـــه کچ ـــه پراخ ـــې پ ـــتان ک ـــه افغانس ـــده پ پدی
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ســـه ســـال انتخابـــات پارلمانـــی را بـــه تعویـــق 
انداختنـــد و ســـه ســـال اعضـــای مجلـــس 
نماینـــده گان یـــا ولســـی جرگه برخـــالف قانـــون 
ــا  ــد تـ ــه دادنـ ــس ادامـ ــت در مجلـ ــه عضویـ بـ
آماده گـــی درســـت بـــرای یـــک انتخابـــاِت 
ـــی  ـــدت مل ـــت وح ـــود. حکوم ـــه ش ـــت گرفت درس
بـــر اســـاِس توافق نامـــۀ کابـــل به وجـــود آمـــد 
ــالح و  ــات را اصـ ــام انتخابـ ــاختار و نظـ ــا سـ تـ
ـــی  ـــران انتخابات ـــاح و بح ـــا افتض ـــد، ت ـــح کن تصحی
ســـال 1393 تکـــرار نشـــود و افغانســـتان در 
ــی،  ــات پارلمانـ ــدی ـ انتخابـ ــای بعـ انتخابات هـ
و  والیتـــی  شـــورای  ولســـوالی،  شـــورای 
ـــه  ـــفاف، عادالن ـــی ش ـــت جمهوری ـ انتخابات ریاس
ـــی  ـــدت مل ـــت وح ـــد. حکوم ـــته باش ـــالم داش و س
چهـــار ســـاِل خـــود را پشـــت ســـر گذاشـــت، 
کمیســـیون های انتخاباتـــی اصـــالح و بازســـازی 
چیســـت؟! نتیجـــه  امـــا  شـــد؛ 
 پـــس از آن ســـه ســـال ادامـــۀ کارِ غیرقانونـــی 
ـــس  ـــس و پ ـــده گان در مجل ـــس نماین اعضـــای مجل
ـــی  ـــدت مل ـــت وح ـــر حکوم ـــال عم ـــار س از چه
کـــه فلســـفۀ ظهـــور و حضـــورش بـــه اصـــالح 
و تصحیـــح انتخابـــات برمی گشـــت، امـــروز 
ــی  ــِر انتخاباتـ ــاح دیگـ ــاهد افتضـ ــتان شـ افغانسـ
ــال روان  ــزان سـ ــی 28 میـ ــات پارلمانـ در انتخابـ
ـــزان  ـــی در 28 می ـــات پارلمان ـــت. انتخاب 1397 اس
ـــوس  ـــاه ق ـــت، م ـــرب گذش ـــاه عق ـــد. م ـــزار ش برگ
ــا  ــد، امـ ــپری می کنـ ــۀ دوم را سـ ــای نیمـ روزهـ
ـــه تنهـــا کـــه مشـــخص نیســـت،  ـــات ن نتیجـــۀ انتخاب
بـــل بـــا گذشـــت هـــر روز بـــر پیچیده گـــی و 
افتضـــاِح آن افـــزوده می شـــود. شـــما در کـــدام 
ـــد  ـــراغ داری ـــی س ـــرۀ خاک ـــن ک ـــا در ای ـــور دنی کش
ـــزاری  ـــومِ برگ ـــاه س ـــات در م ـــۀ انتخاب ـــه نتیج ک
انتخابـــات اعـــالم نشـــود و نامشـــخص بمانـــد؟ 
ـــد  ـــتان دیده ای ـــطح افغانس ـــور در س ـــدام کش در ک

کـــه مدیریـــت انتخاباتـــش این گونـــه ضعیـــف، 
ـــدام  ـــد؟ در ک ـــتقل باش ـــته و غیرمس ـــوان، وابس نات
ــه  ــرد کـ ــاهده کـ ــوان مشـ ــا می تـ ــور دنیـ کشـ
نهـــاد انتخاباتـــی اش این گونـــه ناهماهنـــگ و 
ـــدام  ـــند؟ در ک ـــته باش ـــرار داش ـــم ق ـــل ه در تقاب
ـــد و  ـــتان باش ـــطح افغانس ـــه در س ـــا ک ـــور دنی کش
این گونـــه فقیـــر، درمانـــده و گرســـنه، دیده ایـــد 
ـــر  ـــون دال ـــی اش 110 میلی ـــات پارلمان ـــه انتخاب ک
ــا  ــول را بـ ــدار پـ ــن مقـ ــردارد و ایـ ــه بـ هزینـ
تکـــدی و گردن کجـــی از خارجی هـــا بگیـــرد و 
ـــن  ـــن چنی ـــش، ای ـــزاری انتخابات ـــۀ برگ ـــد نتیج بع
افتضـــاح و خجالت بـــار باشـــد؟ وقتـــی کـــه مـــا 
در کشـــورِ خـــود بـــا 110 میلیـــون دالـــر پـــول 
خیـــرات خارجی هـــا نمی توانیـــم انتخابـــات 
نســـبی ســـالم و روشـــن برگـــزار کنیـــم، اگـــر 
ــرای  ــد، بـ ــا ندهنـ ــرات را خارجی هـ ــن خیـ ایـ

برگـــزاری انتخابـــات چـــه خواهیـــم کـــرد؟ 
ــیون ســـمع شـــکایات انتخاباتـــی دو روز  کمیسـ
ـــل  ـــل را باط ـــی کاب ـــات پارلمان ـــش آرای انتخاب پی
ـــت  ـــت حکوم ـــا دخال ـــاال ب ـــا ح ـــرد، ام ـــالم ک اع
ــیون  ــر کمیسـ ــه اگـ ــد کـ ــا می گویـ و خارجی هـ
مســـتقل انتخابـــات اســـناد الزم را بـــه دســـترس 
ـــال  ـــوِن ابط ـــود پیرام ـــِم خ ـــذارد، در تصمی ـــا بگ م
ـــی  ـــم. وقت ـــر می کنی ـــد نظ ـــات تجدی ـــج انتخاب نتای
کمیســـیون ســـمع شـــکایات انتخاباتـــی اســـناد 
الزم بـــرای ابطـــال را نداشـــت و بـــا کمیســـیون 
ــاد  ــۀ نهـ ــث مجموعـ ــات به حیـ ــتقل انتخابـ مسـ
ــترک  ــم مشـ ــان و تفاهـ ــور زبـ ــی کشـ انتخاباتـ
ـــات  ـــه آرای انتخاب ـــد، چگون ـــدا کنـ ـــت پی نتوانس

کابـــل را باطـــل اعـــالن کـــرد؟ 
ـــد  ـــخ می ده ـــش پاس ـــن پرس ـــه ای ـــی ب ـــه کس چ
و نقـــش دولـــت افغانســـتان بـــه ریاســـت 
ـــت  ـــن دول ـــخگویی ای ـــی و پاس ـــرف غن محمداش
ــفاف  ــات شـ ــزاری انتخابـ ــوولیت برگـ ــه مسـ کـ
ــن  ــا چنیـ ــا بـ ــت؟ آیـ ــه را دارد، چیسـ و عادالنـ
ــت  ــن مدیریـ ــا چنیـ ــات و بـ ــیون انتخابـ کمیسـ
ــوی  ــه سـ ــتان بـ ــاکام آن، افغانسـ ــف و نـ ضعیـ
جمهـــوری  ریاســـت  انتخابـــات  برگـــزاری 
مـــی رود؟ اگـــر انتخابـــات یـــک پروســـۀ ملـــی 
ــن  ــه ایـ ــتر از همـ ــه هســـت، و بیشـ اســـت، کـ
ـــی  ـــیون های انتخابات ـــنران کمیس ـــان و کمیش رییس
و رییس جمهـــور غنـــی ایـــن فریـــاد را ســـر 
می دهنـــد کـــه انتخابـــات پروســـۀ ملـــی اســـت؛ 
پـــس ایـــن بـــازی غیرملـــی بـــا ایـــن پروســـۀ 
ملـــی چیســـت؟ در پشـــت پـــردۀ ایـــن بـــازی 
چـــه کســـی و چـــه کســـانی قـــرار دارنـــد؟ راه 
ـــراِن  ـــت بازیگ ـــی از دس ـــۀ مل ـــن پروس ـــات ای نج

ضـــد ملـــی و غیرملـــی چیســـت؟

نویسنده: الرنس سیلین
منبع: دایلی كالر

برگردان: سمندر لکاریان-ماندگار

ــران  ــه عم ــی ب ــال نامه ی ــا ارس ــپ ب ــور ترام رییس جمه
ــتان  ــته افغانس ــتان از او خواس ــر پاکس ــت وزی ــان نخس خ
را در پیش بــرد گفت وگوهــای صلــح و پایــان جنــگ 
ــه رابطــه  ــد ک ــن نشــان می ده ــد و ای همــکاری بیشــتر کن
ــتان  ــر حــل معضــل افغانس ــتان از به ــکا و پاکس ــن امری بی

ــم اســت. بســیار مه
ایــن تقاضــا کمــی مشــابه بــه درخواســت امریکا از هوشــی 
ــده  ــته ش ــت، از او خواس ــام اس ــور ویتن ــن رییس جمه می
ــز مذاکــره،  ــه می ــام شــمالی ب ــود درکشــاندن ارتــش ویتن ب
کمــک کنــد. براینــد وضعیــت کنونــی بســیار مشــابه آنچــه 

در ویتنــام گذشــت، خواهــد بــود.
مطمیــن هســتم کــه آقــای خــان تنهــا روی ترتیبــات 
خــروج منظــم نیروهــای ایــاالت متحــدۀ امریــکا و ناتــو از 
افغانســتان راضــی خواهــد شــد تــا پــس از آن بتوانــد بقیــه 
ــرای  ــته، ب ــش نگه داش ــه در پناه گاه ــان را ک ــای طالب نیروه

ــرد. ــه کار گی ــل ب ــی کاب ســقوط حکومــت کنون
ــه،  ــراً عادالن ــق ظاه ــک تواف ــه ی ــی ب ــرای دسترس ــا ب م
ــکننده  ــالف ش ــک ایت ــاد ی ــه ایج ــق ب ــت موف ــن اس ممک
ــزی و  ــل و خون ری ــا قت ــان ب ــت طالب ــا در نهای ــویم، ام ش
ــه  ــاره ب ــتان، دوب ــمار افغانس ــهروندان بی ش ــوچ دادن ش ک

ــد.  ــد ش ــلط خواهن ــور مس ــن کش ای
ایــن بــار نوبــت چیــن خواهــد بــود کــه بــه حیــث میانجــی 
در پروســۀ صلــح افغانســتان پــا پیــش بگــذارد و بــا کمــک 
متحــد نزدیکــش پاکســتان، بتوانــد در موضــع طالبــان تغییــر 

ایجــاد کــرده و ایــن گــروه را بــه ســمت خــود بکشــاند.
ــه ســمت خــود می کشــاند؛  ــان را ب ــن در نهایــت، طالب چی
ــاد  ــل اعتم ــات و غیرقاب ــم بی ثب ــک رژی ــور ی ــون حض چ
ــه  ــور ب ــن کش ــی ای ــع دسترس ــن، مان ــایه گی پک در همس
اهــداف اقتصــادی و نظامــی اش در جنــوب آســیا می شــود؛ 
نواحــی  مســلمان  اقلیــت  خطرنــاک  تفکــرات  اگــر 

ــم. ــه کنی ــه آن اضاف ــز ب ــنک کیانگ را نی س
ــان رهایــی  ــوان از شــر طالب ــا کمــک پاکســتان می ت تنهــا ب
یافــت، آنگونــه کــه ایــن کشــور در ســال 2001 امریــکا را 
در برانــدازی رژیــم طالبــان کمــک کــرد؛ امــا نبایــد فراموش 

کــرد کــه پاکســتان همــواره متحــد چیــن بــوده اســت.
پــس از آن، از افغانســتان بــه عنــوان یــک شــرکت کننــده در 
ــتقبال  ــتان )CPEC( اس ــن و پاکس ــدور اقتصــادی چی کری
ــوان عضــو همیشــه گی در ســازمان  ــه عن خواهــد شــد و ب
ــرار دارد،  ــن ق ــلطه چی ــر س ــه زی ــانگهای ک ــکاری ش هم
ــی  ــاد نظام ــور در اتح ــن کش ــور ای ــده و حض ــه ش پذیرفت
ــرار  ــب ق ــورد تصوی ــتان م ــن و پاکس ــع چی ــق و جام عمی

خواهــد گرفــت.
ــود  ــی خ ــاری و سیاس ــلطۀ تج ــم س ــس از تحکی ــن پ چی
ــژه  ــه، به وی ــود را  در منطق ــی خ ــور نظام ــه، حض در منطق

ــتان  ــتان بلوچس ــتان و در اس ــی پاکس ــای جنوب در بخش ه
ــد داد. ــترش خواه گس

در ایــن طــرح، تأســیس یــک پایــگاه دریایــی چیــن در شــبه 
جزیــرۀ جیوانــی بیــن کریــدور اقتصــادی چیــن و پاکســتان 
ــود.  ــامل می ش ــران را ش ــرز ای ــوادر و م ــم گ ــدر مه و بن
ایجــاد یــک رشــته از تأسیســات دیگــر در شــرق ســونمیانی 
ــه می شــود  ــر دســت اســت ک ــز زی در شــمال کراچــی، نی

آن را  »کریــدور نظامــی چیــن و پاکســتان« نــام نهــاد.
ایــن پایگاه هــای نظامــی خطــوط حیاتــی دریایــی اقیانــوس 
ــر  ــز، را زی ــای عــرب و تنگــه هرم ــد، به خصــوص دری هن
کنتــرول آورده کــه در نتیجــه، نفــوذ هنــد در ایــن مناطــق 
را کاهــش داده اســت؛ فرماندهــی مرکــزی نیــروی دریایــی 
ایــاالت متحــده امریــکا در بحریــن محبــوس مانــده؛ پایــگاه 
ــیا را در  ــو گارس ــاالت متحــده در دیاگ ــی ای ــروی دریای نی
ــر  ــدون درد س ــی ب ــک راه ارتباط ــرار داده و ی ــره ق محاص
را در اختیــار نیروهــای نظامــی چیــن بــرای دسترســی بــه 
دریــای جنوبــی چیــن و پایــگاه دریایــی آنهــا در جیبوتی در 
ــال ســویز کــه یکــی  ــه کان ــای ســرخ و ورود ب ــۀ دری دهان
ــرار  ــت، ق ــتراتژیک اس ــی اس ــت های بازرس ــر از ایس دیگ

می دهــد. 
ــه آن روان  ــتان ب ــون افغانس ــه هم اکن ــیری ک ــه مس ــر ب اگ
اســت توجــه شــود، براینــد منازعــۀ افغانســتان یــک 
شکســت نظامــی تحقیرآمیــز بــرای ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
خواهــد بــود کــه عواقــب آن بــه مراتــب بیشــتراز بحــران 
ویتنــام اســت. ایــن یعنــی: کاهــش شــدید نفــوذ ژئوپلیتیــک 

ــی. ــتراتژیک و بحران ــه اس ــک منطق ــکا{ در ی }امری
مــا طــی 17 ســال در جنگــی رزمیدیــم کــه هرگــز ماهیــت 
ــًا  ــه اساس ــم و جنگــی را ک ــی دشــمن را درک نکردی واقع
ــا یــک رویکــرد شــورش گرایانۀ ناقــص امــا  ــود ب نیابتــی ب
ــه پیــش بردیــم. اکنــون از حامــی ایــن  ــر زرق و بــرق، ب پُ
نیروهــای نیابتــی بــرای بیــرون شــدن از گودالــی کــه عمدتًا 

ــم. ــم، کمــک می طلبی ــر آن بوده ای ــا مســوول حف خــود م
حــق بــا رییس جمهــور ترامــپ اســت کــه در اوایــل ســال 
جــاری در توییتــی نوشــت: »رهبــران امریــکا در 15 ســال 
گذشــته بــه گونــۀ ســاده لوحانــه بــه پاکســتان بیــش از 33 
میلیــارد دالــر کمــک کردنــد و مــا در مقابــل غیــر از دروغ 

]و[ فریــب، چیــزی دریافــت نکردیــم«.
ــات  ــرویس اطالع ــین س ــس پیش ــد گل، ریی ــرال حمی ژن
ــدر  ــوان پ ــه عن ــه ب ــد ک ــالم گرای متعه ــک اس ــتان ی پاکس
ــش از  ــروف اســت در ســال 2015  پی ــان مع ــوی طالب معن
مرگــش در گفت وگویــی بــا یــک رســانه پاکســتانی گفــت: 
»روزی تاریــخ گواهــی خواهــد داد کــه ســازمان اطالعــات 
پاکســتان بــا کمــک امریــکا اتحــاد جماهیــر شــوروی را از 
ــت  ــخ ثب ــه در تاری ــن گون ــرد و همی ــرون ک ــتان بی افغانس
ــا  ــتان ب ــا را از افغانس ــتان امریکایی ه ــد پاکس ــد ش خواه

ــاخت«. ــارج س ــان خ کمــک خودش
حــاال ایــن پرســش بــه میــان می آیــد کــه چــه کســی  کــه 

ــد. ــک می کن را کم

افغـانستان در  امـریکـا  سـردرُگمـی 
مـی شـود؟ بـرنـده  چیـن  آیـا   

بازی غیرملی
در پروسۀ ملِی 
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